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RESUMO 
O traumatismo dentário ocorre principalmente em crianças e adolescentes devido às 
práticas esportivas, à falta de coordenação motora, à imprudência ou até mesmo à 
curiosidade; consequentemente, há um impacto psicossocial na vida do indivíduo, 
uma vez que o traumatismo pode acarretar envolvimento endodôntico levando à 
necrose pulpar, anquilose, calcificação pulpar, escurecimento, fraturas e 
reabsorções dentárias interna e externa a médio e a longo prazo. Dessa forma, o 
presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente, que se 
apresentou à Clínica de Odontologia do Centro Universitário Univértix na cidade de 
Matipó-MG, com um quadro de reabsorção externa e interna extensa nos elementos 
dentários 11, 21 e 22, após um quadro de traumatismo dento-alveolar com 
reimplantação dentária dos dentes 21 e 22 em decorrência de uma queda de 
bicicleta. Optou-se como tratamento o endodôntico, com trocas de hidróxido de 
cálcio P.A e acompanhamento durante 05 anos, como preza a Associação de 
Traumatologia. O tratamento foi considerado um sucesso, visto que a progressão da 
reabsorção radicular havia paralisado e estava se mitigando, além de devolver ao 
paciente a estética desses elementos dentários. Conclui-se, portanto, que os 
traumas dentais ocorrem com frequência na contemporaneidade e que podem ser 
um fator determinante para o surgimento de reabsorções radiculares, por isso o 
tratamento precoce é importante para o sucesso do caso. 

PALAVRAS-CHAVE: Traumatismo dentário. Reabsorção dentária. Avulsão dentária 
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração: 
Endodontia 
 
INTRODUÇÃO 

O traumatismo dentário apresenta um grande impacto nas relações que o 

paciente adquire socialmente. Ocorre, principalmente, em crianças e adolescentes 

tendo como fatores etiológicos principais: quedas, realização de exercícios físicos e 

acidentes (MORELLO et al.,2011). Nesse contexto, o cirurgião dentista tem a 

possiblidade de adquirir os métodos diagnósticos necessários frente a situações de 

traumatismo dentário, como percussão, palpação, mobilidade dentária, mudanças de 

cor intrínsecas e extrínsecas, teste de sensibilidade (frio e calor) e radiografias 

(MORELLO et al.,2011).  

Diversas são as consequências subsequentemente adquiridas após o 

traumatismo dentário. Algumas com envolvimento endodôntico, levando à necrose 

pulpar, à anquilose, à calcificação pulpar, ao escurecimento, às fraturas e às 



  

reabsorções dentárias interna e externa a médio e a longo prazo (MORELLO et al., 

2011). 

A reabsorção interna e externa consiste basicamente em processos 

fisiológicos que são seguidos por atividade osteoclastica iguais às encontradas no 

ligamento periodontal e no cemento. Tais ações são desencadeadas por estresse 

causado sobre as estruturas, gerando um desequilíbrio funcional entre osteoblastos 

e osteoclastos, que, em perspectiva diferente, mantém sua situação normalizada 

(LAMPING et al., 2005). Comumente, ela está associada a traumatismos decorrente 

de reimplantação dentária e demais lesões de luxação ou até mesmo a movimentos 

causados pelo tratamento ortodôntico, lesões periapicais e, como um todo, o 

envolvimento da polpa dental (VAZ et al., 2011). 

Mediante o exposto, o presente trabalho teve como objetivo relatar o caso de 

um paciente - que se apresentou, à Clínica de Odontologia do Centro Universitário 

Univértix na cidade de Matipó-MG - com um quadro de reabsorção externa e interna 

extensa nos elementos dentários 11, 21 e 22 após um quadro de traumatismo dento-

alveolar com reimplantação dentária dos dentes 21 e 22. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Traumatismo dentário e suas consequências 

O traumatismo dentário, além de ser um problema de saúde pública mundial, 

é considerado uma situação de urgência, pois pode gerar danos irreversíveis ao 

elemento dental e em suas estruturas de suporte. Os traumatismos em pacientes na 

faixa de 2-3 anos de idade, geralmente são decorrentes do início do 

desenvolvimento da coordenação motora, já em pacientes mais velhos e com a 

dentição permanente, as causas mais frequentes se devem à recorrência de 

quedas, a acidentes automobilísticos, a práticas esportivas, entre outros (GALVÃO,  

Os traumatismos são classificados de acordo com o local em que a lesão 

ocorreu. Dentre as divisões, existem os que acometem tecidos duros; como trinca de 

esmalte, fratura de esmalte, fratura de esmalte e dentina, fratura de esmalte, dentina 

e polpa, fratura coronorradicular, fratura radicular; e os que lesionam os tecidos de 

sustentação: concussão, subluxação; extrusão, luxação lateral, intrusão e avulsão 

(BARROS et al., 2020). 

  As consequências referentes aos dentes que sofreram traumatismo estão 

relacionadas à gravidade da lesão, podendo gerar reabsorções radiculares. Sem um 



  

tratamento adequado para intervir, a lesão pode continuar se desenvolvendo até 

gerar necrose pulpar e/ou perda do elemento dentário. Dentre as lesões por trauma 

mais graves, está a luxação intrusiva, que pode gerar reabsorção referente ao 

reparo, reabsorção quando há relação com alguma infecção, anquilose e também 

causar perda dentária (BACELAR et al., 2020). 

 

Reabsorção dentária  

 A reabsorção dentária é comum no organismo humano, devido ao processo 

de remodelação fisiológica, que se qualifica por constância entre o equilíbrio de 

reabsorção e de formação de tecido mineralizado (NASCIMENTO et al., 2006). 

 Recebe-se o nome de reabsorção dentária quando ocorre algum tipo de 

mudança nas raízes dos dentes, fazendo com que haja a perda de dentina e ou 

cemento (DONYAVI, ESMAELZADDEH e SHAHSANVAND, 2018). 

 Em concordância com o glossário da associação americana de endodontia, 

reabsorções podem ser determinadas como um estado ligado tanto ao processo 

fisiológico como patológico que tem como prognóstico a perda de dentina, cemento 

e osso (ENDO et al., 2015). Se o tecido mineralizado dos dentes permanentes for 

danificado células osteoclasticas irão colonizar a área mineralizada e assim iniciar a 

reabsorção (VAZ et al., 2011). 

 Reabsorções na odontologia podem ser classificadas em vários níveis, com 

um correto diagnóstico que propiciará o tratamento favorável. A mesma pode ser 

classificada como reabsorção interna e externa, fisiológica e patológica (TREVISAN 

et al., 2021).  Lopes e Siqueira (2015) relataram que existe uma grande dificuldade 

de classificação das reabsorções, porque são codependentes da sua causa, mas 

para o tratamento adequado e um bom prognóstico as reabsorções devem ser 

classificadas. De início existe a possibilidade da classificação pela superfície 

dentária em que se encontram, mas ao analisar é possível observar a dificuldade de 

saber onde a reabsorção teve seu processo inicializado (LOPES e SIQUEIRA,2015). 

 

Reabsorção fisiológica  

A reabsorção radicular fisiológica, também denominada rizólise, é um 

processo natural que ocorre nos dentes decíduos, em que há uma exfoliação 

gradativa das suas raízes para poder ceder espaço à erupção do dente permanente. 

O início e todo o desenvolver da rizólise devem-se a eventos celulares e 



  

bioquímicos, além de fatores sistêmicos, genéticos ou locais que podem influenciar 

no processo da reabsorção radicular, podendo acelerar ou retardá-lo, sendo estes, 

exemplos de traumatismos e de inflamações pulpares (DE ROSSI e DE ROSSI, 

2010). 

Nos primeiros estudos realizados, acreditava-se que o folículo do dente 

permanente estimulava a reabsorção, mas, atualmente, sabe-se que a erupção do 

dente permanente não pode ser considerada fator para desencadeamento da 

rizólise, pois ela ocorre mesmo na ausência do dente permanente sucessor. 

Portanto, todo o processo se inicia com a apoptose, isso é, com a morte celular 

programada, da qual agentes, efetores e inibidores participam. A reabsorção 

radicular dos dentes decíduos geralmente inicia-se aos 4 anos de idade, quando, 

respectivamente, são reabsorvidos os incisivos centrais, os incisivos laterais, 

primeiros molares, segundos molares e por último, os caninos (LOURENÇO, 1999). 

Mesmo hoje, não se sabe ao certo sobre os mecanismos de ativação de 

reabsorção radicular, embora seja de conhecimento o fato de que os odontoclastos 

estão presentes no processo de reabsorção dos tecidos mineralizados. Portanto, 

fazem-se necessárias mais pesquisas referentes à reabsorção radicular fisiológica 

para melhores explicações acerca desses mecanismos (SANTOS et al, 2010). 

Reabsorção patológica 

 A reabsorção patológica pode ocorrer tanto em dentes decíduos quanto em 

dentes permanentes; as causas que levam a essa reabsorção podem ser diversas, 

como o progresso de uma lesão cariosa e traumas. Se o fator que está gerando a 

reabsorção não for paralisado, ela continuará até causar a perda do elemento 

dentário (SANTOS et al, 2010).  

No exame radiográfico, é possível notar a raiz dental sendo reabsorvida, ou 

seja, por meio de radiografias, é possível observar a perda de estrutura radicular 

gerada pela reabsorção, que ocorre de forma centrípeta. Portanto, faz-se essencial 

que o cirurgião dentista saiba diferenciar quando é reabsorção fisiológica e quando é 

reabsorção patológica, além de realizar acompanhamento do caso e intervir com o 

tratamento adequado, quando necessário (KIMURA, 2017). 

Reabsorção interna 

A reabsorção radicular interna é considerada um processo patológico raro, no 

qual acontece uma reabsorção da face interna da cavidade pulpar decorrente de um 

processo inflamatório. Sua etiologia não está completamente elucidada, mas 



  

geralmente está relacionada a traumas ou a pulpites crônicas. Acredita-se que, em 

ambos os casos, acontece uma ativação de células não diferenciadas do tecido 

conjuntivo e também da polpa que, ao se diferenciar em dentinoclastos, tornam-se 

capazes de gerar reabsorção das paredes dentinárias (MARTINS e ALMEIDA, 

2012). A reabsorção entra-radicular gera uma destruição progressiva na dentina 

interna e dos túbulos dentinários; caso não seja tratada, ela pode continuar 

reabsorvendo o tecido conjuntivo inflamado, direcionando a lesão para a porção 

apical. Caso continue sem realizar o tratamento adequado, o tecido pulpar apical 

sob lesão de reabsorção irá promover uma necrose; como consequência, as 

bactérias irão afetar todo o sistema do canal, causando doença periodontal (PATEL 

et al., 2010). 

Como a reabsorção radicular interna geralmente é assintomática, ela pode ser 

identificada por meio de radiografias. Portanto, faz-se essencial uma boa avaliação 

baseada no exame clínico, na história médica do paciente, além de uma boa 

interpretação radiográfica (FERREIRA, LEITÃO e CARRILHO, 2007). 

Reabsorção externa  

A reabsorção externa é caracterizada pela perda da dentina e/ou do cemento 

que, às vezes se estende à polpa. Ela é difícil de ser descoberta pelo clínico geral, já 

que possui diversos fatores etiológicos (DONYAVI, ESMAELZADDEH e 

SHAHSANVAND, 2018). A reabsorção externa pode levar à perda de estrutura do 

elemento dentário em qualquer parte de sua raiz ou até mesmo em várias partes 

(LAMPING et al.,2005). 

Tal alteração pode ocorrer em virtude de algumas razões, como traumas, 

decorrente de necrose pulpar, patologias periapicais e pressão no ligamento 

periodontal, depois se subdividindo em, por exemplo, tratamento ortodôntico 

decorrente da divisão da pressão no ligamento periodontal (ALANE, 2018). Quando 

a reabsorção não tem uma causa aparente, ou seja, não apresenta um problema 

identificado pelo dentista, pode ser considerada como idiopática (LAMPING et al., 

2005). 

A reabsorção cervical externa é comumente causada por traumatismo 

dentário, especificamente a de concussão, que deve ser tratada e diagnosticada 

pelo cirurgião dentista, especificamente pelo endodontista (CONSOLARO, 2016). 

 

 



  

 

 

Tratamento das reabsorções 

Diversas são as classificações para as reabsorções radiculares que tem 

característica patológica, o que dificulta o diagnóstico para uma terapêutica eficaz de 

tratamento com o intuito de um prognóstico positivo (NASCIMENTO et al., 2006). 

A reabsorção radicular presente nos dentes permanentes geralmente é 

considerada patológica quando for interna ou externa. Caso seja vista pelos exames 

radiográficos, o tratamento comumente indicado é o endodôntico com terapia 

medicamentosa (VAZ et al., 2011). Comumente, o hidróxido de cálcio PA é utilizado 

devido ao seu efeito positivo, seguido de preservação (MORELLO et al., 2011). A 

reabsorção fisiológica consiste em um acontecimento levado a diversos fatores, 

como a remodelação óssea e periodontal, que tem como tratamento esperar a 

esfoliação do dente (NASCIMENTO et al., 2006). 

Em alguns casos, o traumatismo acarreta o aumento de produção de dentina 

terciária levando à calcificação do canal radicular, impossibilitando o tratamento do 

canal (VAZ et al., 2011); logo, tornando a exodontia um tratamento a ser 

considerado (LOPES e SIQUEIRA, 2015). E possível observar que, em muitos casos 

de traumatismo dentário, a extração é primeira indicativa de tratamento quando 

existe uma grande perda dentária; contudo, quanto mais cedo for detectado o 

problema e feito o tratamento com uma conduta adequada, há um aumento da 

probabilidade de um tratamento satisfatório (DONYAVI ESMAELZADDEH e 

SHAHSANVAND,2018). 

Quando há o fracasso do tratamento endodôntico, dependendo da localização 

da lesão de reabsorção, além do tamanho e os tecidos comprometidos, é indicada a 

exodontia (LOPEZ e SIQUEIRA, 2015). 

O tratamento endodôntico, como meio de paralização da reabsorção, tem 

como objetivo evitar a periodontite apical, o que pode ser garantido por meio de uma 

limpeza químico-mecânica eficiente e um bom selamento das paredes dentárias. 

Para fins de desinfecção e paralização do processo infecioso, o hidróxido de cálcio 

P.A é utilizado como medicação intracanal (DONYAVI, ESMAELZADDEH e 

SHAHSANVAND, 2018). 

Fazer o uso de uma medicação intracanal é interessante, pois ela tem o 

intuito de retirar o resto de microrganismo que sobrou do processo químico-



  

mecânico proposto pelo tratamento endodôntico. A pasta de Hidróxido de cálcio 

possui uma atividade antimicrobiana, apresenta uma barreira físico-química que tem 

como intuito o ato de dificultar a ação dos microrganismos que persistiram no 

conduto e também uma segunda infecção do canal radicular de microrganismo que 

decorre da cavidade bucal. Comumente, fazemos a troca de hidróxido de cálcio PA 

sete dias após a colocação, isso devido à terapia que foi empregada; após sinais 

clínicos positivos, o medicamento é removido e o dente obturado pela técnica 

convencional de guta-percha (LOPES e SIQUEIRA, 2015). 

 

RELATO DE CASO  

Esta pesquisa trata-se do relato de caso do paciente C.E.F.L.P, sexo 

masculino, 16 anos de idade, solteiro, que procurou o Projeto de Extensão 

Traumatismo Dentário do Centro Universitário Univértix, na cidade de Matipó-MG, no 

dia 23 de abril de 2021, relatando que, ao cair de bicicleta, soltou os dois dentes da 

frente e o dentista recolocou ; o paciente informou que o seu último tratamento 

odontológico foi em outubro de 2020. 

 Na primeira consulta, efetuou-se uma anamnese cautelosa, na qual foi 

relatado pelo paciente e por sua mãe que o trauma ocorreu no dia 15 de outubro de 

2020 e que procuraram o cirurgião dentista logo após o ocorrido. O profissional em 

questão observou avulsão dos elementos 11 e 21, os quais foram reimplantados em 

menos de 12 horas, assim como realizada a contenção com fio ortodôntico; o 

paciente utilizava aparelho ortodôntico que foi removido na ocasião devido ao 

traumatismo.  

Foi relatado, ainda, que eles procuraram o serviço odontológico de uma 

Equipe de Saúde da Família (ESF), da cidade de Matipó-MG, e foram encaminhados 

para o Projeto de Extensão de Trauma Dentário.  

Solicitou-se à responsável a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), autorizando a realização do tratamento, além de ela ser 

orientada sobre o quadro e a necessidade do tratamento proposto. A responsável 

também foi informada sobre a possibilidade da perda desses elementos devido à 

grande destruição radicular; o TCLE foi devidamente assinado pela mãe. O paciente 

também teve ciência de todas as informações e assinou um Termo de Assentimento 

(TA) admitindo a participação na pesquisa. 



  

A seguir, ainda no dia 23 de abril, foi realizado o exame clínico, por meio do 

qual foi avaliado o estado em que se encontrava a cavidade bucal do paciente em 

questão. Foi confirmada a avulsão dos elementos 21 e 22, associado às fraturas 

coronárias simples sem o envolvimento pulpar e mobilidade no elemento 22. Os 

demais dentes se encontravam em padrão de normalidade. (FIGURA 1).  

 
Figura 1: Fratura presente Classe IV nos elementos 11 e 21 
Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Traumatismo Dentário 

 

No exame radiográfico foi possível observar reabsorção interna e externa, nos 

dentes 11 e 21 e 22 decorrentes do trauma associado ao fator da avulsão e a 

ausência do tratamento endodôntico (FIGURA 2). 

 
Figura 2: Aspecto inicial radiográfico 
Fonte: Arquivo prontuário do paciente 
 

Por apresentar envolvimento estético e afetar o bem-estar psicoemocional do 

paciente, sucederam restaurações provisórias em resina composta A2 na porção 

incisal dos incisivos superiores fraturados, ainda na primeira consulta. Devido ao 

quadro de reabsorções, foi proposto o tratamento endodôntico dos elementos 11, 21 

e 22.  



  

No dia 27 de maio de 2021, os elementos 21 e 22 foram submetidos a 

tratamento endodôntico. Com a assistência do exame radiográfico, foi determinado o 

comprimento de trabalho (CT) de 19mm em ambos os canais, adquirindo, assim, a 

odontometria. (FIGURA 3).  

 
Figura 3: Odontometria (Lima endodôntica no interior do canal radicular) 
Fonte: Arquivo prontuário do paciente 

Fez-se o acesso endodôntico com o auxílio de broca esférica e Endo Z, 

revelando a polpa coronária e a entrada do canal radicular, logo após foi executado 

o isolamento absoluto para precaução de possíveis infecções.  Posteriormente, 

foram introduzidas limas #30 #35 e #40 a 2/3 do CT para pré-alargamento cervical 

seguidamente com sequência adequada da técnica de Oregan modificada; utilizou-

se a sequência de brocas Gattes também a 2/3 do CT para efetuar-se o alargamento 

cervical; a solução irrigadora utilizada durante o tratamento foi clorexidina a 0,12% 

associada a soro fisiológico no dente 21 e hipoclorito de sódio a 2,5% no dente 22. 

Conduziu-se como metodologia para paralização do processo inflamatório a 

medicação intracanal com Hidróxido de Cálcio PA (Maquira), por 15 dias; como 

restauração provisória, foi usado ionômero de vidro fotopolimerizável (RIVA). 

No dia 28 de maio de 2021, iniciou-se o tratamento endodôntico no dente 11, 

seguindo os mesmos critérios de instrumentação e medicação utilizados nos 

elementos anteriores. A medicação intracanal foi mantida por 12 dias; sendo assim, 

no dia 11 de junho de 2021, o paciente retornou para escalonamento no dente 11 e 

continuidade da troca de medicação intracanal, utilizando novamente o Hidróxido de 

Cálcio para controle de reabsorção. 

No dia 18 de junho de 2021, o paciente retornou para troca de medicação dos 

canais dos elementos 11,21 e 22. Nessa consulta, optou-se por utilizar o Hidróxido 

de Cálcio na forma de seringa (Ultracal), devido a um melhor preenchimento do 



  

canal, além da restauração provisória com cimento de ionômero de vitro 

fotopolimerizável. O paciente se encontra em acompanhamento para regressão das 

reabsorções e posterior obturação dos canais radiculares e restauração final em 

resina composta. 

Embora o elemento 22 possa ser indicado para exodontia futuramente, 

durante o acompanhamento e as trocas de hidróxido de Cálcio P.A., todo o 

tratamento foi realizado de acordo com as diretrizes propostas pela Associação 

Internacional de Traumatismo Dentário (IADT). Foi possível finalizar o tratamento 

endodôntico dos dois incisivos centrais superiores (11 e 21). (FIGURA 4 e 5). 

 
Figura 4: Prova do cone(cone guta-percha no interior do canal radicular) 
Fonte: Arquivo prontuário do paciente 
 

 

     

Figura 5: obturação  
Fonte: Arquivo prontuário do paciente 

 

 Sendo assim, considera-se sucesso imediato do tratamento realizado no 

presente relato, uma vez que se devolveu a estética e a função ao paciente, além de 



  

paralisar a reabsorção dos centrais e alívio de sintomatologia dolorosa. O paciente 

será acompanhado durante um período de cinco anos. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Segundo Duarte et.al., (2020), o traumatismo dentário - o qual normalmente 

acontece devido a práticas esportivas, como andar de bicicleta - consiste em uma 

urgência da odontologia que detém cuidados quanto ao tratamento, ocasionando 

impactos psicossociais na vida do paciente traumatizado. No presente relato, o 

paciente sofreu uma queda de bicicleta, que teve como consequência a avulsão dos 

dentes 21 e 22 e forte impacto no elemento 11.  

Após a ocorrência do traumatismo dentário, em alguns casos, principalmente 

em avulsão dentária, o paciente deve procurar o cirurgião dentista o mais rápido 

possível para realizar a contenção e o tratamento endodôntico quando necessário. 

Normalmente, essa contenção deve permanecer por cerca de 4 a 8 semanas e ser 

posicionada de forma correta no arco para evitar oclusão traumática (LOPES e 

SIQUEIRA, 2015). No presente relato, o paciente compareceu ao cirurgião dentista 

após a queda, foram realizados o reimplante e a contenção, mas nenhuma 

intervenção terapêutica e endodôntica foi feita naquele momento. Segundo Lopes e 

Siqueira, em 2015, a administração de antibióticos quando ocorre o reimplante do 

dente e, posteriormente, o tratamento endodôntico são de extrema importância, a 

fim de evitar a invasão de bactérias na polpa, evitando a reabsorção subsequente.  

Segundo Vaz et.al, (2021), o tratamento endodôntico é a forma mais 

conservadora para controlar e para eliminar a reabsorção interna. A 

revascularização é praticamente impossível, por isso a necessidade do tratamento 

endodôntico, que deve ser realizado cerca de 7 a 10 dias após a reimplantação na 

consulta de emergência (LOPES e SIQUEIRA,2015). O paciente supracitado 

procurou pelo tratamento na clínica odontológica do Centro Universitário UNIVÉRTIX 

após alguns meses do ocorrido, logo não estava dentro do período de tempo ideal 

para o tratamento preconizado. Mesmo após um tempo considerável da ocorrência 

do traumatismo dentário, como o paciente demonstrou-se cooperativo, foi realizada 

a tentativa de cessar as reabsorções com a terapia de Hidróxido de Cálcio P. A. 



  

 Segundo DONYAVI, ESMAELIZADEH E SHAHSAVAND (2018), na 

atualidade odontológica, o hidróxido de cálcio PA se torna cada vez mais indicado 

como fármaco intracanal para desinfecção e para o reparo periapical, uma vez que 

ele é um agente antibacteriano eficaz e que influencia o ambiente do dente 

lesionado no local da reabsorção, influindo na reparação. Dessa forma, sucederam 

trocas de hidróxido de cálcio nos elementos 11, 21 e 22 que apresentavam tanto 

reabsorção interna quanto reabsorção externa (LOPES e SIQUEIRA,2015). 

No presente relato de caso, após as trocas de Hidróxido de Cálcio P.A, foi 

possível observar, com acompanhamento radiográfico, que as reabsorções dos 

elementos 21 e 11 tiveram uma paralização significativa, embora apresentasse um 

pequeno espessamento do ligamento periodontal; durante as sessões de troca de 

hidróxido de cálcio, os dentes não apresentaram supuração nem sangramento. Em 

contrapartida, o elemento 22 apresentou sangramento, e as limas não alçaram o 

comprimento de trabalho desejável do elemento. Dessa forma, optou-se pela 

obturação dos elementos 21 e 11 com a técnica Híbrida de Tagger, ocorrendo a 

termoplastificação da guta-percha, o que permite o escoamento do material e o 

preenchimento dos canais radiculares (TREVISAN et al., 2021). 

A principal ideia ao realizar um tratamento endodôntico é remover o que tem 

gerado a patologia ao elemento dentário, erradicando, dessa forma, todos os fatores 

patogênicos, isso é, a causa do problema. A obturação, por sua vez, tem como 

objetivo ocupar o espaço físico que antes era ocupado pela polpa, dessa forma 

selando todos os espaços dentro do canal radicular para evitar contaminação dos 

tecidos periapicais (SOUZA, 2006). O paciente desse presente trabalho apresentava 

bastante sangramento no elemento 22, por isso, não foi indicado realizar a etapa de 

obturação nesse momento. Para realizar a obturação do canal radicular, alguns 

fatores devem ser considerados, como a ausência sintomática no dente em questão, 

a ausência de exsudação, além de haver um selamento coronário satisfatório entre 

as sessões, entre outros mais fatores (VILELLA et al., 2020). 

Todos os procedimentos que foram realizados no paciente do presente relato 

visaram a garantir que os dentes permanecessem na boca o maior tempo possível, 

entregando, para ele, além de função, uma estética agradável, que se faz muito 

importante no contexto social da atualidade. Outro fato a ser considerado é a idade 

que o paciente se encontra, o que impossibilitou um possível implante dentário 

nesse momento. O tratamento pode ser considerado um sucesso se, em 4 anos, o 



  

elemento dental que foi tratado não apresentar nenhuma alteração e se mostrar livre 

de quaisquer sinais e sintomas, além de permanecer funcional (BACELAR et al., 

2020). 

A Associação Internacional de Traumatismo Dentário (IADT) preconiza a 

necessidade de se fazer um acompanhamento durante 5 anos. Dessa forma, o 

dentista poderá intervir diante de quaisquer intercorrências que possam surgir nesse 

período de tempo, garantindo segurança no tratamento do paciente. No presente 

relato, o tratamento realizado foi considerado um sucesso imediato, pois manteve-se 

a função e a estética do paciente, além do alívio da sintomatologia, devolvendo a 

qualidade de vida a ele. Embora não tenha sido finalizado o tratamento endodôntico 

do elemento 22, foram realizadas trocas de Hidróxido de Cálcio, levando à 

manutenção do elemento em boca. O paciente encontrar-se-á em acompanhamento 

pelo Projeto de Extensão em Traumatismo Dentário durante 5 anos. 

 

CONCLUSÃO 

Acerca do tratamento do paciente relatado, foi realizado um procedimento 

endodôntico nos elementos 11, 21, e 22, os quais apresentavam reabsorção 

radicular devido ao trauma que sofrido. Posterior ao tratamento de canal, os 

elementos dentários 11 e 21 foram restaurados com resina composta, e os demais 

elementos (22) ainda estão com medicação intracanal, aguardando o meio se tornar 

propício para a obturação e a finalização. 

O tratamento foi considerado um sucesso, visto que a progressão da 

reabsorção radicular havia paralisado e estava se mitigando, além de devolver 

também ao paciente a estética desses elementos dentários. 

Conclui-se, portanto, que os traumas dentais ocorrem com frequência na 

contemporaneidade e que podem ser um fator determinante para o surgimento de 

reabsorções radiculares. Portanto, para que se aumente a taxa de sucesso em um 

tratamento de reabsorção radicular, faz-se necessária uma identificação precoce 

dela, a fim de intervir e de realizar um tratamento que se adeque ao caso, o qual 

deve ser individualizado, pois cada caso apresenta particularidades que devem ser 

consideradas ao propor uma conduta de tratamento. 
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ANEXOS 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO  UNIVÉRTIX 

SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA.  SOEGAR 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(a) participante                                                                               , perante sua responsabilidade, 
está sendo requisitado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa Abordagem em reabsorção 
interna e externa frente à traumatismo dentário: relato de caso . Nesta pesquisa pretendemos 
relatar o caso clínico do quadro de traumatismo dentário. A pesquisa tem como objetivo mostrar a 
conduta e apresentar possíveis alternativas durante o acompanhamento do paciente, dentre elas a 
reabsorção dentária, assim, acrescentar o conhecimento teórico destinado a profissionais da área 
odontológica.  
Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Fotografias intrabucais e radiografias 
odontológicas para melhor explicação na pesquisa. Também procedimentos endodônticos 
(tratamento de canal) e medicação intracanal com hidróxido de cálcio para paralisar a reabsorção. 
O tratamento destinado ao paciente e disposto de riscos mínimos ao mesmo, já que os 
procedimentos que o envolvem são de urgência com protocolos que envolvem eficiência. Os riscos 
presentes são um possível extravasamento do hipoclorito e sódio que consiste em uma solução de 
limpeza que é associada no tratamento endodôntico, que quando ocorre o extravasamento apical 
pode levar a irritação dos tecidos Peri radiculares, dor pós-operatória, fraturas coronárias ou 
radiculares pela fragilidade dental do elemento que sofreu o trauma 
Diversos são os benefícios que o paciente terá: como a eliminação da dor que é uma consequência 
do traumatismo dental, restabelecer a função desses dentes, aumentar a sobrevida desses dentes, 
através do tratamento empregado, dessa forma e possível observar que os benefícios sobrepõem os 
riscos, tendo em vista que o dente traumatizado passara por protocolos de atendimento seguros, e os 
riscos de erros procedente do profissional são reduzidos.  precisa-se deixar claro que os participantes 
tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 
causar qualquer prejuízo ou penalidade ao participante. Os participantes tem do pesquisador e da 
equipe, o compromisso de total confidencialidade dos dados, de maneira que os dados dos 
voluntários serão totalmente confidenciais, e não serão divulgados. 
Dessa forma para participar deste estudo, o voluntário sob sua responsabilidade, não terá nenhum 
custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, diante de eventuais danos, 
identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, ele tem assegurado o direito à indenização. 
O(A) participante tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou o(a) Sr.(a) de retirar seu 
consentimento e interromper a participação do voluntário sob sua responsabilidade, em qualquer fase 
da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A participação dele(a) é voluntária e a recusa 
em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 
pesquisador. 
 Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição e do participante quando finalizada. O(A) 
participante não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar. O nome ou o 
material que indique a participação do voluntário não serão liberados sem a sua permissão. Este 
termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada 



  

pelo pesquisador responsável, na Faculdade Vértice  Univértix e a outra será fornecida ao Sr.(a). Os 
dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 
um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois desse tempo serão destruídos.  
Os pesquisadores tratarão a identidade do participante com padrões profissionais de sigilo e 
confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, e utilizarão as informações somente para fins acadêmicos e científicos. 

Eu , 

contato , 
responsável pelo participante  , 
autorizo sua participação e declaro que fui informado (a) dos objetivos da pesquisa Abordagem em 
reabsorção interna e externa frente à traumatismo dentário: relato de caso  de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e modificar minha decisão se assim o desejar. Recebi uma via original deste termo de 
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 

Nome do pesquisador Responsável: Graciane Ester Rosa de Queiroz Endereço: Praça da 
Independência nº 26 ap 303 Centro  Matipó MG. Telefone: (31)983221061 

E-mail:gracianerq@hotmail.com 

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá 
consultar: 

CEP/UNIVÉRTIX  Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos Faculdade Vértice  
UNIVÉRTIX 
Rua Bernardo Torres, nº180, Bairro Retiro, Bloco C, térreo, sala 05 Faculdade Vértice  UNIVÉRTIX 
Telefone: (31) 3873-2199, ramal 213 E-mail:cep.univertix@gmail.com 

 

Matipó, ____ de____________ de20__. 

 

Assinatura do Responsável Legal pelo Participante 
 

 
Assinatura do Pesquisador 

 

Assinatura das alunas responsáveis Assinatura das alunas responsáveis 

 
 
 
  



  

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO  UNIVÉRTIX 

SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA.  SOEGAR 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa  Abordagem em 
reabsorção interna e externa frente à traumatismo dentário: relato de caso . Nesta pesquisa 
pretendemos relatar o caso clínico do quadro de traumatismo dentário. A pesquisa tem como objetivo 
mostrar a conduta e apresentar possíveis alternativas durante o acompanhamento do paciente, 
dentre elas a reabsorção dentária, assim, acrescentar o conhecimento teórico destinado a 
profissionais da área odontológica.  
Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Fotografias intrabucais e radiografias 
odontológicas para melhor explicação na pesquisa. Também procedimentos endodônticos 
(tratamento de canal) e medicação intracanal com hidróxido de cálcio para paralisar a reabsorção. 
O tratamento destinado ao paciente e disposto de riscos mínimos ao mesmo, já que os 
procedimentos que o envolvem são de urgência com protocolos que envolvem eficiência. Os riscos 
presentes são um possível extravasamento do hipoclorito e sódio que consiste em uma solução de 
limpeza que está associada no tratamento endodôntico, que quando ocorre o extravasamento apical 
pode levar a irritação dos tecidos Peri radiculares, dor pós-operatória, fraturas coronárias ou 
radiculares pela fragilidade dental do elemento que sofreu o trauma 
Diversos são os benefícios que o paciente terá: como a eliminação da dor que é uma consequência 
do traumatismo dental, restabelecer a função desses dentes, aumentar a sobrevida desses dentes, 
através do tratamento empregado, dessa forma e possível observar que os benefícios sobrepõem os 
riscos, tendo em vista que o dente traumatizado passara por protocolos de atendimento seguros, e os 
riscos de erros procedente do profissional são reduzidos.  precisa-se deixar claro que os participantes 
tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 
causar qualquer prejuízo ou penalidade ao participante. Os participantes tem do pesquisador e da 
equipe, o compromisso de total confidencialidade dos dados, de maneira que os dados dos 
voluntários serão totalmente confidenciais, e não serão divulgados. 
Para participar deste estudo, seu responsável legal deverá autorizar e assinar um termo de 
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 
disso, diante de eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, você tem 
assegurado o direito à indenização. Você tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou 
seu responsável legal de retirar o consentimento ou interromper sua participação, em qualquer fase 
da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que você é atendido (a) 
pelo pesquisador. 

 Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Você não será identificado 
(a) em nenhuma publicação que possa resultar. Seu nome ou o material que indique sua participação 
não serão liberados sem a permissão de seu responsável legal. Este termo de assentimento 
encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador 
responsável, na Faculdade Vértice  Univértix e a outra será fornecida a você. Os dados e 
instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável, por tempo 
indeterminado, possibilitando sua utilização quando houver necessidade, em trabalhos referentes ao 
tema.  

Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, 
atendendo à legislação brasileira, em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, e utilizarão as informações somente para fins acadêmicos e científicos. 

Eu,   , 



  

contato fui 
informado (a) dos objetivos da pesquisa Abordagem em reabsorção interna e externa frente à 
traumatismo dentário: relato de caso . de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 
que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e o meu responsável legal poderá 
modificar sua decisão sobre minha participação se assim o desejar. Já assinado o termo de 
consentimento por meu responsável legal, declaro que concordo em participar desta pesquisa. 
Recebi uma via deste termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 
minhas dúvidas. 

Nome do pesquisador Responsável: Graciane Ester Rosa de Queiroz Endereço: Praça da 
Independência nº 26 ap 303 Centro  Matipó MG. Telefone: (31)983221061 

E-mail:gracianerq@hotmail.com 

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá 
consultar: 
CEP/UNIVÉRTIX  Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos Faculdade Vértice  
UNIVÉRTIX 
Rua Bernardo Torres, nº180, Bairro Retiro, Bloco C, térreo, sala 05 Faculdade Vértice  UNIVÉRTIX 
Telefone: (31) 3873-2199, ramal 213 E-mail: cep.univertix@gmail.com 

Matipó, de de20 . 

 

Assinatura do Participante 
 

Assinatura do Pesquisador 
 
 

Assinatura das alunas responsáveis Assinatura das alunas responsáveis 



 
 

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RETRATAMENTO ENDODÔNTICO NÃO 
CIRÚRGICO NA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOTOLOGIA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO  UNIVÉRTIX 
 
Acadêmicas: Daisy Soares de Souza e Lívia Divina de Paiva Ferreira 
 
Orientadora: Graciane Ester Rosa de Queiroz Gomes 

 
RESUMO 
O tratamento endodôntico é um procedimento cuja finalidade é realizar a completa 
desinfecção dos canais radiculares dos elementos dentários com subsequente 
obturação. Apesar ser possível alcançar o sucesso na maioria dos casos, existem 
situações em que ocorre o contrário, surgindo a necessidade, posteriormente, do 
retratamento do(s) canal (is). O presente trabalho teve por objetivo avaliar o índice 
de pacientes submetidos ao retratamento endodôntico na Clínica Escola de 
Odontologia do Centro Universitário- Univértix, relacionado às principais causas que 
acarretam o insucesso do tratamento e analisando se o tratamento prévio foi 
realizado pelos alunos de graduação local ou não. Foi realizada a análise de 
prontuários de pacientes acima de 18 anos que realizaram retratamento na referida 
clínica entre agosto de 2018 e dezembro de 2021. Além disso, foram selecionados 
artigos indexados nas bases de dados virtuais Scielo, MedLine, Lilacs, PubMed e 
Google Acadêmico entre os anos de 2009 e 2021. Os dados foram organizados no 
programa Microsoft Office Excel 2010 e Microsoft Word 2010. Foram encontrados 56 
casos de retratamento endodôntico, sendo 21 de pacientes do sexo masculino e 35 
do sexo feminino, tendo prevalência de pacientes com idade entre 35 e 55 anos. As 
principais possíveis causas relacionadas ao insucesso encontradas foram a 
presença de lesão periapical em 44,64% dos casos e subobturação em 44,00% dos 
casos. Em relação á localização do tratamento inicial, em 10 casos, esse tratamento 
prévio foi feito pelos alunos de graduação da Clínica Escola de Odontologia do 
Centro Universitário- Univértix. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Retratamento Endodôntico; Insucesso Endodôntico; 
Tratamento Endodôntico. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em Suas Áreas de Atuação. 

 
INTRODUÇÃO  

O tratamento endodôntico visa à limpeza efetiva dos canais radiculares, 

promovendo sua desinfecção. O principal objetivo de sua realização é manter o 

dente na cavidade oral, para que possa desempenhar sua função. O sucesso desse 

tratamento dependerá da completa eliminação de microrganismos patógenos 

presentes nos condutos, obturação completa do canal e a detecção de todos os 

canais presentes (ROSA et al., 2019; LEONARDO e LEONARDO, 2012; OLIVEIRA, 

MESQUITA e BIFFI, 2011).  



 
 

Para a obtenção do sucesso do tratamento endodôntico é necessário atenção 

minuciosa a diversos aspectos. É preciso um correto diagnóstico, manter o ambiente 

asséptico, preparo químico mecânico respeitando a anatomia, obturação completa 

do canal e ausência de sintomatologia dolorosa (AGNES, 2009). A radiografia 

periapical permite um correto acompanhamento do tratamento, tanto no pré-

operatório quanto no transoperatório. Ela permite observar o acesso em sua total 

extensão, de forma adequada e corretamente obturada. Também é necessária para 

a confirmação do sucesso, por permitir a observação de tecidos perirradiculares 

livres de lesão (LIMA et al., 2021).  

Apesar da atual tecnologia, o tratamento endodôntico é passível de 

insucessos, neste caso, a opção mais conservadora frente à exodontia é o 

retratamento endodôntico (ROCHA et al., 2016). O retratamento endodôntico é 

realizado em dentes que receberam endodontia prévia, contudo, por motivos 

variados, obtiveram insucesso. O retratamento busca melhorar o resultado em 

relação ao tratamento anterior. Ele se torna uma opção viável e benéfica caso seja 

seguido o passo a passo de maneira correta, para que não ocorra uma nova falha 

(AGNES, 2009; PEREIRA e MAMEDE NETO, 2022). Sua execução é passiva de um 

rigoroso cuidado, pois é preciso atingir um melhor resultado, com condições clínicas 

e biológicas adequadas (MACEDO, 2018).  

Existem determinadas condições que podem levar à falha no tratamento 

endodôntico, como a persistência de microrganismos no conduto, cirurgia de acesso 

inadequada, obturação ineficiente e infiltração coronária. Temos, no entanto, casos 

em que, mesmo seguindo a técnica de maneira correta, ocorre o insucesso. Um dos 

exemplos que auxiliam no aumento do índice de retratamento endodôntico é a 

anatomia do elemento dentário, onde podem existir canais dilacerados que facilitam 

iatrogenias, como desvios, perfurações, formação de degraus e fraturas de 

instrumentos (CAMPOS, GUIMARÃES, ALMEIDA e VIANA, 2017; MACEDO, 2018).  

Diante do exposto, o presente trabalho visa avaliar, por meio de uma pesquisa 

quantitativa, o índice de pacientes submetidos ao retratamento endodôntico na 

Clínica Escola de Odontologia do Centro Universitário- Univértix, relacionando às 

principais causas que acarretam no insucesso do tratamento endodôntico.  

 

 



 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Tratamento endodôntico   

A endodontia é uma área na odontologia que estuda a morfologia, patologia e 

fisiologia da polpa dental, visa também à prevenção e o tratamento das alterações 

pulpares. O cirurgião dentista, especializado em endodontia, tem como objetivo tratar 

os elementos dentários em que sua polpa tenha sido afetada por algum motivo, 

sendo algum desses: lesão cariosa extensas, traumas que atingem a parte interna 

do dente, como a polpa, a raiz e os tecidos periapicais. Os procedimentos realizados 

nessa área podem ser divididos em tratamentos conservadores e tratamentos 

radicais (SOARES e GOLDBERG, 2011).  

É uma especialidade bastante complexa. Com auxílio da tecnologia os 

dentistas, aumentaram a capacidade e qualidade da realização de procedimentos 

endodônticos. Os consultórios odontológicos incorporaram técnicas mais refinadas 

de limpeza e modelagem dos canais usando ultrassom e limas rotatórias, facilitadas 

por peças de mão eletrônicas auxiliadas por computador (HARGREAVES e 

BERMANN, 2021).  

A principal função de um tratamento endodôntico é promover a limpeza dos 

canais radiculares por completo, removendo todo tecido pulpar, restos necróticos e 

microrganismos presentes. Portanto, após esse procedimento, deve ser feita a 

obturação da cavidade pulpar, preenchendo todo espaço, para evitar uma nova 

colonização e proliferação bacteriana, além de impedir que as bactérias 

remanescentes atingem os tecidos periapicais. Por conta da complexidade e 

limitações de um elemento dentário, o tratamento poderá ser feito em uma ou mais 

sessões. Os tratamentos em sessão única têm ganhado bastante espaço na 

especialidade, pois pode contar com a ajuda da tecnologia avançada, o que facilita o 

tratamento e faz com que ele se torne mais rápido (MELLO e SALOMÃO, 2021).  

Segundo Kaled et al; (2011), o tratamento endodôntico não pode ser 

considerado como finalizado na fase de obturação do canal radicular. O 

acompanhamento pós-operatório é parte integrante da terapia e tem como objetivo 

avaliar se condutas praticadas, anteriormente, foram bem ou mal sucedidas.  

Mesmo com uma tecnologia avançada, são registrados bastantes casos de 

insucesso ao final do tratamento endodôntico. Logo, é de grande valia que o 

profissional endodontista faça o acompanhamento pós-operatório com ajuda de 



 
 

imagens radiográficas, para determinar o estágio final do procedimento. Deve ser 

levada em consideração a ausência de dor, fístula, edema e estrutura óssea 

periapical normal (SILVA, 2019).  

 

Sucesso e Insucesso no tratamento endodôntico  

Para que se alcance um resultado positivo, ao final de um tratamento 

endodôntico, são importantes vários cuidados, desde o diagnóstico, a manutenção 

de cadeia asséptica e o preparo químico mecânico. Assim, contemplando todos os 

detalhes da anatomia de cada elemento dentário, uma obturação bem feita e bem 

adaptada, nessas condições, as possibilidades de sucesso são maiores (AGNES, 

2019).  

A satisfação ao final de um procedimento endodôntico vem crescendo cada 

vez mais, a taxa percentual varia de 60% a 90%. Para esses resultados, contamos 

com o auxílio de novas tecnologias no mercado de trabalho e o aumento do número 

de profissionais capacitados na área. Um bom diagnóstico, um bom preparo e 

conhecimento afundo da anatomia interna do dente, irão resultar num tratamento 

endodôntico de sucesso. A falha nos tratamentos está relacionada a uma nova 

infecção bacteriana, que pode ser causada por erros durante a instrumentação e ou 

obturação e restauração (LUCKMANN, DORNELES e GRANDO, 2013).  

O insucesso no tratamento endodôntico pode estar associado a diversas 

causas como: própria anatomia do elemento dentário, que eleva a chance de falhas, 

calcificações e reabsorções dentárias, adeposição de dentina secundária ou 

terciária, dilacerações radiculares, dens in dente, fusão ou geminação, 

hipercementose, entre outras (CAMPOS, GUIMARÃES, ALMEIDA e VIANA, 2017).  

Outras condições que elevam a possibilidade de falha no tratamento de canal 

são presença de restaurações mal adaptadas, morfologia complexa, não uso de 

isolamento absoluto, defeito no processo de instrumentação e/ou irrigação, 

acidentes iatrogênicos como a perfuração da furca, fraturas de instrumentos, 

desvios, formação de degraus, obturações incompletas, retrobturação, restauração 

defeituosa, entre outros. O principal indicativo que temos de insucesso é a 

permanência de sintomatologia dolorosa e/ou de área radiolúcida na região apical do 

órgão dental que indica não regressão e/ou cura da lesão apical (VIEIRA, 2018).  

 



 
 

Microrganismos- Infecção  

A causa mais comum para o insucesso do tratamento endodôntico é a 

permanência de microrganismos viáveis dentro do conduto radicular (ZAJKOWSKI et 

al.; 2020). Esses microrganismos podem estar intrarradicular ou extrarradicular e 

são, em sua maioria, espécies isoladas, mais resistentes e adaptadas a esse nicho. 

A maioria deles se prolifera em áreas de difícil acesso como istmos, canais 

acessórios, deltas apicais e túbulos dentinários e, muitas vezes, são necessários 

métodos paliativos para a eliminação efetiva e definitiva desses microrganismos 

(ROCHA, CERQUEIRA e CARVALHO, 2018).  

A infecção pode estar localizada intrarradicular ou extrarradicular, sendo que, 

quando extrarradicular, encontra-se uma massa microbiana na região apical, que é 

substrato para bactérias e dificulta a limpeza, sendo assim mais passível de 

insucesso. Em casos de persistência de sintomatologia após o tratamento 

endodôntico, pode-se suspeitar de infecção refratária, relacionada, geralmente, a 

espécies de microrganismos isolados, principalmente bactérias anaeróbicas e 

anaeróbicas facultativas, gram-positivas e fungos. Existem diferentes 

predominâncias de microrganismos nas infecções primárias, secundárias e 

persistentes ou refratárias. Nas primárias, em que não houve ainda tratamento do 

canal, temos uma infecção polimicrobiana, com predomínio de bactéria anaeróbicas 

gram-negativas. A infecção começa por anaeróbicos facultativos como Streptococus, 

depois vai aderindo a anaeróbicos obrigatórios. Nas secundárias, encontramos mais 

comumente espécies não comuns à microbiota oral como Pseudomonas aeruginosa, 

geralmente associadas a mecanismos de quebra da cadeia asséptica como uso de 

instrumentos contaminados e perda do material restaurador. Nas persistentes, temos 

microrganismos subsecivos de infecções primárias e/ou secundárias, tendo menor 

número ou, até mesmo, uma espécie, predominando anaeróbicos gram-positivos e 

eventualmente gram-negativas e fungos. Os gêneros mais resistentes aos agentes 

antimicrobianos e com mais virulência são considerados os Enterococus (ROCHA, 

CERQUEIRA e CARVALHO, 2018).  

Para poder aumentar as chances de sucesso e não contaminar o canal, é 

preciso manter uma boa refrigeração, correto isolamento absoluto, irrigação 

abundante com solução irrigadora com boa ação antimicrobiana, como hipoclorito de 

sódio e utilização de limas no canal usando dessas soluções para melhorar a 



 
 

desinfecção do canal. Outra opção para melhor eliminação desses microrganismos 

são a utilização de meios auxiliares como utilização de ultrassom associado a limas 

do tipo K manuais com irrigação com soro fisiológico, instrumentação mecanizada e 

curativo de demora entre duas sessões nos casos de retratamento e necrose pulpar. 

Para total desinfecção, é preciso também boa obturação que sele todos os espaços 

vazios que possam ser colonizados por bactérias e restauração coronária bem 

adaptada (LEONARDO e LEONARDO, 2012).  

 

Retratamento endodôntico não cirúrgico  

Apesar das taxas de sucesso no tratamento endodôntico serem altas, ainda 

existem casos de falha que levam à necessidade da realização de um retratamento 

endodôntico. Seu objetivo principal é remover todo o material obturador e reparar os 

defeitos patológicos ou iatrogênicos que acarretaram o problema (ABREU, 

MONTEIRO, MEDEIROS e CAMPOS, 2017). Quando existe essa falha no 

tratamento endodôntico, a primeira opção é o retratamento não cirúrgico frente ao 

cirúrgico, por ser mais conservador e ter altas taxas de sucesso quanto aplicada boa 

técnica e usados materiais adequados (ROCHA et al., 2016).  

A partir desse retratamento, é necessário melhorar a qualidade do tratamento 

existente e permitir condições adequadas para o reparo dos tecidos piriapicais e 

radiculares. Para conhecimento da anatomia radicular e das possíveis iatrogenias 

associadas, é ideal planejar adequadamente o caso e proservação. É preciso utilizar 

do exame radiográfico e, a depender do caso, da tomografia computadorizada de 

feixe cônico que permite uma visão tridimensional e assim mais assertiva do canal 

(MACEDO, 2018).  

Após diagnosticar o insucesso do tratamento endodôntico por meio de exame 

radiográfico, é preciso intervir com reinstrumentação do canal radicular ou cirurgia 

apical, sendo a re-intervenção no canal a primeira e melhor escolha. O retratamento 

endodôntico consiste, primordialmente, em remover o material obturador  

geralmente manualmente com limas do tipo Keer ou Hedstroem  associado ao uso 

de solventes que são indicados para amolecimento do material obturador e 

penetração das limas. Podem ser utilizados clorofórmio e xilol, embora não tão 

indicados, por serem carcinogênicos e outros como óleos essenciais de laranja, 

Hemo-De,eucalipto, halotano (KALED et al., 2011).  



 
 

Retratamento endodôntico cirúrgico  

O tratamento endodôntico pode apresentar problemas devido à técnica, 

patológica pré-existente ou problemas associados a defesa do próprio paciente, 

ocorrendo uma infecção persistente. Ao ser identificado problemas no tratamento 

endodôntico, a primeira opção é o retratamento endodôntico convencional. Caso 

haja continuidade da lesão apical e/ou da sintomatologia dolorosa, o retratamento 

endodôntico cirúrgico por meio de cirurgia parendodôntica pode ser indicado 

(CARVALHO, ESTRELA e GARCIA, 2017).  

A técnica, as variáveis e as combinações utilizadas dependerão de fatores 

anatômicos e etiológicos relacionados à lesão. Os principais procedimentos 

aplicados são a curetagem perirradicular, apictomia e obturação retrógrada. A 

curetagem perirradicular consiste na remoção do tecido patológico ou corpo 

estranho que retarda o reparo do tecido. A apictomia consiste na ressecção apical 

de cerca de 3 mm da raiz e tecidos associados, no intuito de retirar canais 

acessórios, deltas apicais e iatrogenias (por exemplo limas fraturadas). A obturação 

retrógrada resume-se em confecção de uma cavidade no ápice e obturação com 

ideal selamento hermético para que não haja contaminação bacteriana, sendo 

indicada, por exemplo, para canais inacessíveis, perfurações, instrumentos 

fraturados e em casos de prótese e pinos presentes (ORSO e FILHO, 2006; 

ARAUJO, AGRA, GUIMARÃES e ANTUNES, 2019).  

 

METODOLOGIA  

Aspectos éticos 

A presente pesquisa foi iniciada após submissão e aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade Univértix, conforme a resolução Nº196 de 10 de 

outubro de 1996. A partir de sua aprovação, foi determinada a data de início para a 

coleta de dados. 

  

Amostra  

Realizou-se a análise de prontuários de pacientes acima de 18 anos que 

realizaram retratamento endodôntico na Clínica Escola de Odontologia da Faculdade 

Vértice-UNIVÉRTIX.  



 
 

Critérios de Elegibilidade  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 Pacientes acima de 18 anos, que concluíram o retratamento 

endodôntico, entre o período de agosto de 2018 e dezembro de 2021, na Clínica 

Escola de Odontologia da Faculdade Vértice-UNIVÉRTIX;  

 Prontuários que contenham em anexo, descrito de forma explícita, a 

realização de retratamento endodôntico, acompanhados de radiografias legíveis;  

 Pacientes que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido  TCLE;  

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 Prontuários com informações incompletas, incluindo falta de descrição 

do procedimento e radiografias ausentes ou ilegíveis;  

 Pacientes que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e  

Esclarecido.  

 

Delineamento da pesquisa 

MÉTODOS  

O presente trabalho trata-se de um estudo quantitativo prospectivo, visando 

ao levantamento do índice de retratamentos endodônticos realizados Clínica Escola 

de Odontologia da Faculdade Univértix- Campos Matipó-MG.  

A população alvo foi selecionada a partir da análise de todas as fichas clínicas 

dos pacientes que foram submetidos à tratamento odontológico, no período de 

agosto de 2018 a dezembro de 2021, na instituição em questão. Foram incluídos 

prontuários que descrevam retratamento endodôntico, excluindo, assim, os que não 

contém tal procedimento e que não estejam completos.  

Foram analisadas, em cada ficha de paciente submetido ao retramento 

endodôntico, as seguintes variáveis: gênero, idade, causa associada ao 

retratamento e local de origem do tratamento endodôntico com insucesso. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram selecionados artigos indexados 

nas bases de dados virtuais Scielo, MedLine, Lilacs, PubMed e Google Acadêmico 

entre os anos 2009 e 2021 com a aplicação dos descritores: retratamento 

endodôntico , insucesso na endodontia  e tratamento endodôntico .  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Após a coleta de dados, as informações e os dados foram organizados no 

programa Microsoft Office Excel 2010 para uma análise estatística descritiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, foram analisados 3371 prontuários de pacientes 

atendidos na clínica escola de Odontologia do Centro Universitário Univértix, entre 

18 e 80 anos de idade. Foram selecionados 56 prontuários com a execução do 

retratamento endodôntico descrita e com radiografias que identificaram a possível 

causa do insucesso do tratamento endodôntico prévio. Dos 56 casos de 

retratamento, 21 foram realizados em pacientes do sexo masculino e 35 em 

pacientes do sexo feminino, demonstrando que a incidência de retratamento foi 

maior em pacientes femininos, em 63% dos casos. 

Na presente pesquisa, foi observada uma maior incidência de retratamento 

endodôntico em pacientes com idade entre 35 e 55 anos, totalizando 40 pacientes 

nessa faixa etária (GRÁFICO 1). Isso representa 71,40% do total de prontuários. 

Apenas 9 pacientes tinham entre 18-35 anos e 7 entre 55 e 80 anos, o que 

representa, respectivamente, 16,05% e 12,5% do total de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incidência dos casos de retratamento endodôntico na Clínica Escola do Centro 
Universitário Univértix por idade. 
 

No quadro 1, estão descritas as injúrias observadas pela análise radiográfica 

que podem estar associadas ao insucesso do tratamento endodôntico inicial. As 

condições mais encontradas foram a presença de lesão periapical, em 44,64% dos 
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casos, e a subobturação em 44,00 % dos casos. Outras alterações encontradas 

foram a presença de pinos metálicos, em 9,50% dos casos, espaço de mais de 2 

mm entre o pino intrarradicular e material obturador em 9,50% das situações, 

fratura coronária com exposição de material obturador em 9,50%, presença de dor 

em 7,14 %, presença de tecido cariado radicular ou coronário em contato com a 

gutta percha em 5,50%, presença de um canal ou mais não obturado em 5,50% e 

fio de ortodontia no conduto em 3,50% dos casos. Em 4 casos, que representam 

7,0% dos pacientes, apesar de poder ser identificada a realização dos 

retratamentos pelas radiografias periapicais, uma possível causa relacionada não 

foi identificada. 

Quadro 1. Possíveis causas encontradas que podem ser associadas ao insucesso do tratamento endodôntico 
primário. 

 

No presente trabalho, foi observado que 44,64% dos retratamentos 

endodônticos realizados tiveram como motivo a permanência dos microrganismos 

na porção apical do canal, gerando as chamadas lesões periapicais. Essas são 

patologias inflamatórias de origem endodôntica decorrentes da necrose pulpar e 

contaminação microbiana do canal radicular e frequentemente são diagnosticadas 

em dentes humanos (RIBEIRO, 2006). Achados literários revelam que o novo 

tratamento endodôntico busca um melhor resultado. Um caso clínico é definido 

como insucesso endodôntico quando não há resolução da radiolucência periapical 

Possíveis causas 
relacionadas ao insucesso 
do tratamento endodôntico 

Número de pacientes 
acometidos em 

algarismo arábico 

Número de pacientes 
acometidos em 
porcentagem 

Presença de dor 4 7,14% 

Subobturação 19 44,00% 
Presença de pinos metálicos 
desadaptados 

6 9,50% 

Lesão periapical 25 44,64% 
Fio de ortodontia no conduto 2 3,50% 
Presença de tecidocariado 3 5,50% 
Espaço de mais de 2 mm entre 
o pino intraradicular e material 
obturador 

6 9,50% 

Presença de um canal ou mais 
não obturado 

3 5,50% 

Fratura coronária com 
exposição do material 
obturador 

6 9,50% 

Causa não identificada 4 7,0% 



 
 

em período de até quatro anos ou quando há sinais e sintomas clínicos em período 

inferior a este (EUOPEN SOCIETY OF ENDODONTOLOGY, 2006). 

  O sucesso do tratamento endodôntico é avaliado, na maioria dos casos, 

após um transcurso de prazo de 2 a 5 anos. Porém, quando um caso não 

apresentou o resultado esperado na primeira intervenção, possivelmente, houve 

dificuldades e falhas técnicas ou o controle microbiano não foi alcançado devido à 

resistência de alguns microrganismos na região. Dadas as circunstâncias, um 

segundo acesso endodôntico permitirá índices de sucesso elevados apenas para o 

primeiro caso, no qual o êxito será alcançado com um tratamento bem executado. 

Para o segundo caso, o índice de sucesso se torna bem reduzido (LOPES e 

SIQUEIRA, 2004). 

  A contaminação do conduto radicular pela saliva é uma possível causa de 

insucessos nos tratamentos endodônticos; Fraturas coronárias ou caries 

redicivantes ou restaurações fraturadas podem levar a uma nova contaminação. A 

cavidade bucal é rica em microrganismos e as restaurações devem ser resistentes 

para que não haja riscos de fraturas que poderão resultar em possível caso de 

retratamento endodôntico. Assim, verifica-se a relação entre o sucesso do 

tratamento endodôntico e a restauração em dentes tratados endodonticamente.  

Esta última detém maior importância para o sucesso do que o tratamento dos 

canais radiculares. Nesse mesmo contexto, Ng e seus colaboradores (2008) 

relataram que a restauração permanente contribui para o sucesso do tratamento e 

prevenção da contaminação dos canais, em cerca de 80% dos casos, enquanto a 

restauração provisória em 60%.  

             Na presente pesquisa, os casos de subobturação estiveram presentes em 

44% dos casos. A literatura demonstra que a subobturação constata-se quando o 

limite da obturação se encontra aquém do ápice radicular, ou seja, a distância 

entre o ápice e o material obturador é maior que 2mm. Tal condição pode trazer 

consequências e prejuízos no sucesso do tratamento, tendo em vista que a região 

apical pode não ter sido completamente instrumentada e a limpeza da região, 

consequentemente negligenciada. O acúmulo de bactérias na região pode gerar 

inflamação periapical (DULGOU, 2004). Pode, ainda, ser definida como um dente, 

cujo sistema de canais radiculares foi inadequadamente obturado em qualquer 

dimensão, deixando grandes reservatórios para recontaminação e infeção. Uma 



 
 

sobreobturação é aquela em que a obturação dos canais radiculares foi executada 

adequadamente em toda a sua tridimensionalidade, em que apenas uma pequena 

porção de material se extraiu além do forâmen apical (SCHILDER, 2006). 

  Depreende-se, assim, que o sucesso do tratamento endodôntico depende 

da obturação, mas também da correta instrumentação e desinfeção do sistema de 

canais radiculares, de modo a reduzir o potencial a uma futura recolonização 

bacteriana (SOARES e GOLDBERG, 2011). 

Em 5,50% dos casos de retratamento, a indicação estava relacionada a 

dentes multirradiculares com, pelo menos, um canal não tratado, o que pode ser 

associado à dificuldade em acessar, instrumentar e/ou obturar esses canais. Para 

Pereira, Armada e Pires (2018), os dentes, em especial os posteriores, possuem 

grande variedade anatômica, verifica-se, por exemplo, maior número de canais ou 

presença de calcificações. Essa observação, muitas vezes, passa despercebida 

pelos olhares do profissional cirurgião dentista, seja por iatrogenia ou pela 

dificuldade de visualização. Isso ocorre, pois as radiografias periapicais utilizadas 

nesse tipo de tratamento são bidimensionais, o que limita a visualização dessas 

condições. Ainda segundo Alamoudi, Alharbi, Farie e Fahim (2019), existe uma 

falta de conhecimento da anatomia de dentes com múltiplas raízes e dos 

procedimentos relacionados ao tratamento de canais pelos dentistas, o que 

acarreta falhas. Para eles, os canais que mais passam por esse erro são os mésio-

vestibulares de molares superiores, vestibulares de pré-molares superiores e 

mesiais de molares inferiores.  

No presente estudo, foi possível constatar que em 9,50% dos casos, nos 

dentes com indicação de retratamento, havia presença de um pino metálico, seja 

ele rosqueável ou metálico fundido. De acordo com Pereira (2022), apesar de a 

presença de retentores intrarradiculares não estar associada ao insucesso de 

retratamentos, na maioria dos casos, estará no dente devido a sua ampla 

destruição coronária e à necessidade do seu uso para confecção de tratamentos 

restauradores. Senso assim, posteriormente, em casos de insucesso, é necessário 

removê-los com procedimentos adequados. Considerando, portanto, o fato de que, 

neste estudo, os dentes com necessidade de retratamento têm, em sua maioria, 

um maior tempo de tratamento primário. 



 
 

 A presença de pinos metálicos torna-se fundamentada, já que, de acordo 

com Oliveira et al (2018), os pinos metálicos foram a escolha única por muitos 

anos pelos profissionais, embasados na literatura, considerando sua adesão, 

biocompatibilidade e considerável facilidade de confecção. Essa opção ocorre, 

apesar de apresentarem algumas problemáticas associadas como corrosão, 

interface pino/dente perceptível e necessidade de um maior tempo para ser feito. 

Essa problemática,  além da questão de os pinos causarem em alguns casos 

fratura radicular quando submetidos à grandes traumas oclusais  fez com que ao 

longo dos anosa os pinos fossem substituídos por pinos de fibra de vidro pré-

fabricados, anatomizados ou não, sendo que os metálicos ainda possuem sua 

indicação e são passíveis de sucesso quando bem confeccionados (OLIVEIRA, et 

al., 2021). 

Em 2 casos, na presente pesquisa, foi observado o uso de fio ortodôntico 

como retentor radicular. Apesar do seu uso como uma forma provisória, em muitos 

casos, principalmente em tratamentos mais antigos, observa-se essa utilização 

como retentor definitivo. Segundo Miorando et al. (2018), o uso desse tipo de 

retentor traz os mesmos benefícios que os demais, o único problema é sua 

pequena espessura, podendo ser compensada com o uso de outros materiais 

restauradores como cimentos resinosos e resina composta. Assim sua indicação, 

preferencialmente, volta-se para um tratamento provisório em casos mais 

complexos, principalmente enquanto os pinos metálicos são confeccionados. 

Na presente pesquisa, em apenas 4 dos 56 casos foi mencionada a 

presença de dor, o que pode ser subjetivo, considerando as variáveis do estudo, já 

que a informação adicional pode não ter sido escrita. De acordo com Cancella e 

Fernandes (2022), a dor na região do dente tratado endodonticamente é um sinal 

de um processo inflamatório relacionado a uma infecção sendo formada ou que 

permaneceu na região, sendo essa geralmente associada à uma lesão periapical 

recorrente, com quadro reversível após realização de uma correta 

reinstrumentação e desinfecção dos canais. 

Dos 56 casos, 10 tratamentos primários foram executados na Clínica Escola 

de Odontologia do Centro Universitário Univértix e 46 em clínicas diversas, 

números que representam respectivamente 18% e 82%, como demostrado no 

gráfico 2. 



 
 

 
Figura 2. Local em que foi realizado o tratamento prévio que teve insucesso, acarretando 

a necessidade de retratamento. 

 

O estudo de Alamoudi, Alharbi, Farie e Fahim (2019)  realizado em uma 

universidade de odontologia, com o uso de radiografias periapicais  mostrou que 

a ocorrência de erros iatrogênicos ocorre com certa frequência entre alunos de 

graduação, sendo os dentes mais acometidos os molares e elementos dentários 

com canais curvos. O principal problema encontrado, que condiz essa pesquisa, foi 

a subobturação em 8,4% dos casos, sendo observado também sobreobturação, 

instrumentos fraturados, além de canais com perfuração.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

      Apesar de o tratamento endodôntico ser um procedimento com alto índice de 

sucesso, ainda é possível que ocorram erros relacionados às dificuldades do 

tratamento ou à falta de conhecimento teórico e prático, que acarretam insucesso. 

Frente a isso, cabe ao profissional cirurgião dentista, seja endodontista ou clínico 

geral, conhecer sobre a anatomia dos canais radiculares e suas variações, assim 

como dominar a técnica do procedimento, para minimizar erros que levam à 

necessidade de um retratamento endodôntico. 
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RESUMO 
A prática de exercícios físicos é muito importante para a promoção da saúde e da 
qualidade de vida; a saúde bucal precária pode afetar diretamente o desempenho do 
atleta. A Odontologia do Esporte vem tentando ganhar espaço e reconhecimento. O 
acompanhamento do cirurgião dentista é de extrema importância, visto que são 
comuns intercorrências odontológicas durante jogos, competições e treinamentos. 
Considerando a saúde bucal como parte integrante e interferente na saúde geral do 
atleta, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o grau de conhecimento, as 
atitudes e os hábitos dos integrantes das atléticas do Centro Universitário Univértix. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, realizada por 
meio de aplicação de questionários via Google Forms. Após a realização da 
estatística descritiva, observou-se que 08 graduandos responderam aos 
questionários e concordaram em participar da pesquisa por meio da aceitação do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia; Saúde Bucal; Atletas; Exercícios Físicos. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica e suas áreas de concentração  

 
INTRODUÇÃO 

O exercício físico pode atuar diretamente no humor, na saúde física e, 

indiretamente, na vida social do atleta (DE ANDRADE CUNHA, 2008; SAMULSKI, 

2009). Sendo assim, a prática de atividades físicas se faz importante para promoção 

de saúde e melhoria na qualidade de vida (MATSUDO et al., 2002). Estudos 

realizados com atletas mostraram que eles apresentaram saúde bucal precária, 

incluindo a presença de dor dentária, bruxismo, doença periodontal, maloclusão 

(GAY ESCODA et al., 2011), cárie dentária (DE SANT ANNA, SIMIONATO E 

SUZUKI, 2004; BRYANT et al., 2011; GAYESCODA et al., 2011), erosão dentária 

(BRYANT et al., 2011), dentes restaurados (DE SANT ANNA, SIMIONATO E 

SUZUKI, 2004; GAY-ESCODA et al., 2011) e traumatismo dentário (COHENCA, 

ROGES E ROGES, 2007; GAY ESCODA et al., 2011). 

Na literatura, evidencia-se que uma saúde bucal precária pode afetar 

diretamente o desempenho do atleta, seja com uma dor decorrente de alguma 



condição bucal, desenvolvimento de focos de infecção ou alteração no ritmo 

respiratório ou de concentração. A respiração bucal decorrente de uma maloclusão 

com deformidades dos dentes e ossos da face gera consequências como: 

rendimento físico diminuídos; impaciência, irritabilidade, inquietude, ansiedade, 

medo; relacionamento social, familiar e afetivo reduzidos; cansaço, depressão, 

impulsividade, desânimo; alteração da fala; sono agitado e pesadelos; sono durante 

o dia; ronco; redução do apetite, alterações gástricas, sede constante, engasgos e 

palidez (FREJMAN, 2000). 

Diante dessa constatação, os atletas devem ter uma atenção especial na 

prevenção e no tratamento de doenças periodontais, uma vez que elas podem afetar 

o metabolismo muscular (SOUZA et al., 2012). Esses fatos podem levar ao 

desenvolvimento de impacto nas funções físicas e psicossocial, influenciando no 

treinamento e nas competições (NEEDLEMAN et al., 2015). 

Mediante ao exposto na literatura, o objetivo do presente trabalho é avaliar a 

saúde bucal e a percepção sobre ela, em atletas das Atléticas do Centro 

Universitário UNIVÉRTIX, além de relacionar os possíveis danos bucais ao impacto 

na qualidade de vida desses atletas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ODONTOLOGIA DO ESPORTE 

A odontologia esportiva, no Brasil, vem tentando ganhar espaço e 

reconhecimento. Atualmente, o acompanhamento do cirurgião dentista trabalhando 

lado a lado com o esporte é de extrema importância, uma vez que são muito comuns 

os casos de intercorrências odontológicas durante jogos esportivos, competições e 

treinamentos, as quais podem estar relacionadas a um possível baixo rendimento do 

atleta ou acidentes bucais, logo há necessidade do acompanhamento de um 

profissional capacitado (DE SOUZA COSTA, 2017). 

O uso de protetor bucal em competições, como por exemplo boxe, já era de 

obrigatoriedade há quase um século nos Estados Unidos (BASTOS et al., 2013). A 

odontologia desportiva tem trabalhado na saúde de forma muito mais ampla do que 

apenas bucal, pois evita fraturas durante jogos, auxilia no bom rendimento do atleta 

e no seu máximo desempenho. 

 

 



ALTERAÇÔES BUCAIS EM ATLETAS 

Os jogadores de futebol são expostos a grandes níveis de desgaste físicos e 

estresse, sendo assim são mais vulneráveis a doenças bucais e a traumas, os quais 

resultam na diminuição do seu desempenho (CAPITANI, COTO E ZOGAIB, 2019). 

As fraturas mandibulares podem estar associadas aos terceiros molares inclusos, 

devido ao seu mau posicionamento e por estarem em lugares de difícil higienização, 

ocasionando, também, pericoronarites e inflamação dos tecidos moles, por isso, em 

alguns casos é utilizada a extração profilática do terceiro molar, se necessário 

(TEIXEIRA et al., 2021).  

As bebidas energéticas, como isotônicas, muito consumidas por atletas, são 

compostas por água, carboidratos, sais minerais, vitaminas e açucares. A ingestão 

dessa bebida ácida tem alto risco a erosão dentária, com grande potencial erosivo 

resultado pelo baixo pH e seu alto teor de açúcar (PINTO et al., 2013). O consumo 

reduz o fluxo salivar, aumentando o risco de lesão cervical não cariosa. 

O infarto do miocárdio pode estar relacionado à infecção dentária, com 

acúmulo de placas dentárias, assim como outras complicações, como cárie e os 

problemas periodontais, podem contribuir para a aterosclerose (MATILLA et al., 

1989); junto ao fator tempo, esses problemas se agravam e, por isso, é essencial o 

acompanhamento odontológico. 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM ATLETAS 

Os cirurgiões-dentistas devem desenvolver maneiras de evitar ou minimizar a 

ocorrência de traumas. Os profissionais de educação física, que lidam diretamente 

com os atletas, podem ajudar no momento de emergência, logo é de extrema 

importância que eles tenham conhecimento sobre Odontologia do Esporte para que 

saibam como agir caso necessário (CHAN, WONG E CHEUNG, 2001). 

Os cirurgiões-dentistas trabalham de forma preventiva, por meio de 

orientações sobre a higiene bucal, influência da alimentação no risco de cárie dental 

e também por meio de palestras. Além desse trabalho, esses profissionais também 

informam aos esportistas sobre os riscos de traumatismo e sobre a importância de 

se utilizar medicamentos apenas com prescrição; assim como realizam exames 

clínicos e radiográficos para diagnóstico e tratamento, ou apenas para controle, para 

prevenir e melhorar o desempenho nas atividades, evitando traumas e acidentes 

(ANTUNEZ & DOS REIS, 2010; ASSIS, 2014). 



METODOLOGIA 

Aspecto ético 

Esta pesquisa levou em consideração todas as questões éticas de acordo 

com o que é evidenciado pela Resolução nº466/2012 (BRASIL, 2021). Os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (ANEXO 1), enviado aos atletas via Google Forms. A pesquisa só foi 

realizada com aqueles que consentiram participar. 

 

Tipo de estudo 

Observacional. 

 

Participantes da pesquisa 

Foram incluídos os alunos membros das atléticas da Univértix acima de 18 

anos, que praticam alguma modalidade esportiva no mínimo 3 vezes por semana e 

há, no mínimo, um ano. 

Foram considerados os seguintes critérios de exclusão: os indivíduos com 

necessidades especiais; os sindrômicos; os com desordens sistêmicas; os que 

estejam com os questionários respondidos de forma incompleta. 

 

MÉTODO 

Avaliação da qualidade de vida dos atletas 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o Questionário de 

Qualidade de Vida para Atletas (QQVA), (ANEXO 2), o qual foi preparado pelo 

Laboratório de Psicologia do Esporte da Escola de Educação Física da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), de acordo com o modelo psicométrico oferecido 

por PASQUALI (1999, 2003).  

O QQVA se baseia na Teoria da Ação (NITSH, 1986) e na Estrutura do 

WHOQOL (instrumento da Organização Mundial de Saúde que avalia a percepção 

de qualidade de vida da população em geral) (FLECK et al., 1999). O QQVA foi 

produzido a partir de entrevistas com atletas de diferentes modalidades esportivas, 

com faixa etária acima de 18 anos e com o objetivo de avaliar a percepção dos 

fatores que influenciam a Qualidade de Vida (QV) dos atletas no ambiente de 

treinamento de e competição.  



Foi aplicada a versão final de 14 itens agrupados em 5 dimensões (estado 

emocional do atleta, condições básicas para a saúde, relacionamento social no 

ambiente esportivo, planejamento e periodização do treinamento esportivo e sinais e 

sintomas de super treinamento) validada por DE ANDRADE CUNHA, 2008.  

Para determinar o nível de influência na QV dos atletas nos ambientes de 

treinamento e competição, eles deverão escolher uma entre as cinco possibilidades 

de resposta dadas em uma escala tipo Likert (LIKERT, 1932) de cinco pontos, 

variando de zero a quatro, sendo 0  nenhuma influência, 1- pouca influência, 2  

moderada influência, 3  muita influência, e 4  total influência. O instrumento pode 

variar de zero a 56 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, maior o impacto 

na QV dos atletas. 

 

Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos Atletas 

O questionário aplicado foi o Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Esse 

instrumento foi desenvolvido para avaliar o impacto da qualidade de vida relacionada 

à saúde bucal de indivíduos maiores 18 anos, detectando a percepção deles acerca 

de disfunções, de desconfortos e de incapacidades por problemas na boca, nos 

últimos seis meses.  

Foi utilizada a versão reduzida do OHIP com 14 questões (SLADE, 1997), 

validadas na língua portuguesa (ALMEIDA, LOUREIRO E ARAÚJO, 2004) (ANEXO 

3). As perguntas realizadas enquadram 7 áreas (duas para cada): limitação 

funcional, dor física, desconforto psicológico, limitação física, limitação psicológica, 

limitação social e incapacidade. As respostas são pontuadas numa escala do tipo 

Likert distribuídas da seguinte forma: nunca = valor zero (0); quase nunca = valor um 

(1); às vezes = valor dois (2); quase sempre = valor três (3); sempre = valor quatro 

(4). O valor final do questionário OHIP-14 é obtido pela soma dos valores das 14 

respostas. O resultado, para cada indivíduo, poderá variar entre 0 a 56, sendo que 

os valores maiores indicarão uma saúde bucal mais pobre e menor índice de 

satisfação relacionada à qualidade de vida do indivíduo. 

 

Realização da pesquisa 

A pesquisa foi realizada durante o mês de abril de 2022 e os instrumentos 

enviados aos participantes via Google Forms. 



 

Tratamento Estatístico 

Foi realizada uma estatística descritiva, cujos dados foram tabulados 

utilizando o Microsoft Office Excel 2014.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Um total 08 graduandos responderam aos questionários e 

concordaram em participar da pesquisa por meio da aceitação do TCLE. 

Na presente pesquisa, observou-se que a maioria dos atletas relatam sentir-

se incomodados com o relacionamento entre os colegas  e relacionamento com 

técnico, com a equipe técnica e com o treinador , representando um total de 75% 

com maior grau de insatisfação entre os colegas e 62,5% entre o treinador e equipe 

técnica. De acordo com BRANDÃO e CARCHAN em 2010, o comportamento do 

treinador influencia o desempenho do atleta durante as competições, por isso, a 

comunicação e a boa convivência são fundamentais para um melhor desempenho. 

Estudos realizados por SIMÕES, RODRIGUES e CARVALHO em 1998 verificaram 

que o comportamento coletivo de uma equipe aumenta a eficácia e o desempenho 

dos atletas durante os jogos. 

Na presente pesquisa, a importância dada pelos atletas à qualidade da 

alimentação  foi de 75% como maior grau e 12,5% como menor. No estudo de 

SARTORI, PRATES e TRAMONTE em 2002, os pesquisadores observaram que a 

alimentação e a nutrição do atleta são fundamentais para o rendimento deles. O 

atleta que tem o objetivo de aumentar seu desempenho deve alimentar-se bem, na 

quantidade adequada e ficar atento ao consumo de líquidos durante os exercícios, 

a fim de evitar a desidratação (GUERRA, BARROS NETO E TIRAPEGUI 2004).  

       Ao serem indagados sobre a qualidade do sono, 75% dos atletas 

evidenciaram que possuem algum tipo de prejuízo em relação à qualidade do sono. 

Tal constatação é confirmada no estudo de MARTINS, MELLO e TUFIK em 2001, 

os quais relataram que um sono de boa qualidade é fundamental, uma vez que a 

má qualidade do sono pode prejudicar o rendimento durante os treinamentos e as 

competições e também a qualidade de vida. 

A maioria dos atletas relataram uma insatisfação em relação a qualidade 

dos serviços médicos e fisioterápicos ; 37,5% dos participantes descreveram como 



o maior grau de insatisfação, 37,5% com nível 3 de insatisfação, 12,5% nível 2 e 

12,5% nível 1 de insatisfação. É fundamental frisar que o acompanhamento de 

médicos e fisioterapeutas durante os treinamentos e as competições dos atletas é 

de extrema importância para minimizar possíveis lesões durante os jogos. Para 

PRENTICE em 2012, o fisioterapeuta esportivo deve desenvolver alguns princípios 

de condicionamento físico para evitar que essas lesões ocorram. O profissional de 

fisioterapia apresenta atenção na prevenção e promoção de saúde, assim como 

também, na reabilitação, em caso de necessidade (DELIBERATO E TECKLIN, 

2002).  

             Os atletas da presente pesquisa apontaram o cansaço/fadiga física  

e cansaço e fadiga mental  como as situações que mais exercem influência na 

qualidade de vida; 87,5% votaram como o maior nível de influência em ambas 

perguntas. Esses números são confirmados por COSTA e SAMULSKI em 2005, ao 

verificarem que o desempenho dos atletas é influenciado pelo cansaço físico e 

mental devido a uma carga excessiva de treinamentos ou uma alta frequência de 

competições, o que também prejudica a qualidade de vida deles. 

No presente estudo, 62,5% dos atletas relatam que as dores e desconforto 

físico  influenciam no nível máximo na qualidade de vida; 25% acreditam que 

influencia em nível intermediário e 12,5% observaram influência em nível mínimo. 

Quando perguntados sobre lesões , 75% disseram afetar em nível 4, 12,5% em 

nível 3 e 12,5% em nível 1. No estudo de HORTA e CUSTÓDIO em 1991, os 

pesquisadores observaram que lesões articulares ocorrem com frequência nos 

esportes e, na maioria das vezes, impedem o atleta de continuar sua prática 

esportiva.  

Apenas 12,5% dos atletas da presente pesquisa acham que o número 

excessivo de viagens  influencia em nível máximo na qualidade de vida, se opondo 

ao estudo de LEIVAS e colaboradores em 2013, os quais relataram que atletas que 

jogam fora de casa, em um ambiente desconhecido, apresentam uma maior 

probabilidade de aumento de ansiedade, devido a uma viagem cansativa ou por 

uma pressão da torcida adversária, fatores que fazem com o desempenho seja 

comprometido. 

De acordo com o estudo de CRUZ em 1996, o estresse e a ansiedade estão 

em alta no esporte; independentemente da idade ou do nível competitivo do atleta, 



podem influenciar no rendimento. Essa colocação do pesquisador se confirma na 

presente pesquisa, uma vez que 50% dos atletas disseram que o nervosismo 

excessivo durante a competição  e a ansiedade pré-competitiva  afetam, em nível 

máximo de interferência, a sua qualidade de vida deles. 

Segundo FREITAS em 2013, a má oclusão pode ser um dos principais fatores 

relacionados à fala e à dores; aproximadamente 70% da população apresentam 

problemas de má oclusão, 27% oclusão aceitável e apenas 3% possuem oclusão 

ideal. A Articulação Temporomandibular (ATM) é responsável por realizar 

movimentos da mandíbula como abrir e fechar, protrusão, retrusão e lateralidade. 

Sendo assim, se o atleta apresentar alguma disfunção, como a DCM, ela pode estar 

relacionada a dores na boca, na cabeça e na nuca (TEIXEIRA et al., 2021). Na 

presente pesquisa, foi observado que nenhum dos atletas apresentou problemas 

para falar alguma palavra e 33,3% dos atletas relataram raramente sentir dores na 

boca ou nos dentes, conforme representado pelo gráfico 4. 

            

Figura 1- Frequência de dores na boca ou dentes 

De acordo com ASHLEY et al., 2015, os atletas podem sentir desconforto 

para comer alguns tipos de alimentos quando estão com algum problema dental 

relacionados a tratamento de canal e cáries, atrapalhando, dessa forma, seu 

rendimento. Na presente pesquisa, 66,7% dos atletas afirmaram que raramente se 

sentem incomodados ao consumir certos alimentos; em contrapartida, 33,3% deles 

notaram alteração no sabor dos alimentos relacionado à presença de alterações 

bucais. 

Segundo DA SILVA, ENUMO E DE MORAIS AFONSO em 2016, as 

exigências e as cobranças sobre os atletas podem gerar altos níveis de estresse e 

de preocupação, pois eles estão sempre em busca dos altos rendimentos, por isso 



são expostos a uma preocupação muito grande. Entre os atletas do presente estudo, 

66,7% disseram estar sempre estressados e outros 33,3% estarem estressados 

somente às vezes; dados demonstrados pelo gráfico 5. Confirmando os resultados 

de DA SILVA, ENUMO E DE MORAIS AFONSO (2016), na presente pesquisa, 

66,7% dos atletas às vezes sentiram dificuldade para relaxar os dentes e a boca, 

enquanto 33,3% dos atletas relataram estar preocupados, às vezes, em relação aos 

dentes e à boca. 

 Para PADILHA & NAMBA (2016), um atleta com bom rendimento depende da 

sua saúde e de seu bem-estar físico, logo a saúde bucal influencia diretamente na 

saúde geral do atleta e no seu rendimento. Na pesquisa em questão, foi observado 

que 66,7% dos atletas às vezes se sentiram envergonhados com a sua boca ou com 

seus dentes.  

O rendimento físico de um atleta pode ser reduzido em 21% se ele apresentar 

algum distúrbio na cavidade bucal (ANTUNEZ & DOS REIS, 2010). Como observado 

no presente estudo, 33,3% dos participantes relataram apresentar dificuldade para 

realizar suas atividades diárias devido a problemas em sua boca. Quando foram 

questionados em relação à piora de qualidade de vida, 33,3% afirmaram que 

repetidamente foi observada a queda na qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da presente pesquisa, foi observado que a saúde bucal tem 

interferência direta na qualidade de vida do atleta. Embora o número de 

participantes do presente estudo possa ser considerado um fator limitante, ainda 

sim, foi observada a existência da influência da saúde bucal na qualidade de vida, 

constatação que confirma estudos anteriores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 
Título do Projeto: Avaliação da condição bucal relacionada ao impacto na qualidade de vida em jogadores de 

futebol 

Pesquisador Responsável: Graciane Ester Rosa de Queiroz 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade Univértix 

Nome do voluntário:___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                                               R.G. __________________________ 

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: Avaliação da condição bucal 

relacionada ao impacto na qualidade de vida em jogadores de futebol  de responsabilidade da 

pesquisadora Graciane Ester Rosa de Queiroz. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a condição bucal e qualidade de vida em grupos 

de atletas. Este estudo se justifica, uma vez que permite avaliar as alterações e doenças da boca 

decorrentes da prática esportiva. Existem estudos que mostram que o conhecimento prévio a respeito 

da comunidade a ser trabalhada é um dado de extrema importância para o planejamento e avaliação de 

ações em saúde bucal, buscando-se estratégias a partir dos dados coletados. Os dados encontrados 

propiciarão aos envolvidos com o esporte um melhor conhecimento dos fatores que influenciam a 

condição bucal, atuando em prevenção e tratamento odontológico para os mesmos. Será realizada 

entrevista (duração média de 10 minutos) com questionário semiestruturado, contendo perguntas 

sobre o indivíduo (idade, gênero e etnia), informações socioeconômicas, impacto na qualidade de vida, 

estresse com treinamentos e competiçoes. Os riscos inerentes à pesquisa consistem principalmente em 

desconforto ao responder ou preencher o questionário. Não será realizado qualquer procedimento que 

interfira na rotina do esportista. As informações fornecidas pelo senhor(a) serão confidenciais e a sua 

privacidade será preservada. Os participantes que desejarem, poderão ter acesso aos dados da pesquisa 

em qualquer momento, contatando o pesquisador responsável. A sua participação é voluntária. Você 

pode desistir em qualquer momento sem punição ou perda removendo seus dados do banco de dados 

do projeto. Você será indenizado caso ocorra eventuais danos decorrentes da pesquisa. Qualquer tipo 

de gastos eventuais relativos a transporte e alimentação serão ressarcidos. Os participantes de 

pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações. Declaro, ainda, 

que este termo será emitido em duas vias e que você receberá uma cópia do mesmo. 

Matipó, _____ de ______________ de _________ 

Eu, ____________________________________, RGnº_____________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

______________________________________________________________ 

Assinatura  

__________________________            ______________________________ 

                      Testemunha    Pesquisador responsável 

 

 



ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS 

 

Qual o nível de influência dos fatores que se seguem em sua Qualidade de Vida no ambiente de treinamento e 

competição? Marque um X  de acordo com a seguinte legenda: 

 

0  Nenhuma influência 1  Pouca influência 2  Moderada influência 3  Muita influência 4  Total influência 

 

 Fatores que exercem influência na qualidade de vida 
do atleta 

0 1 2 3 4 

1 Relacionamento com os colegas      
2 Relacionamento com o treinador, equipe técnica e 

dirigentes 
     

3 Comunicação e entrosamento entre os membros da 
equipe técnica 

     

4 Qualidade da alimentação      
5 Qualidade do sono      
6 Qualidade dos serviços médico e fisioterápico      
7 Cansaço/fadiga física      
8 Cansaço/fadiga mental      
9 Dores e desconfortos físicos      
10 Lesões      
11 Número excessivo de treinamentos e competições      
12 Número excessivo de viagens      
13 Nervosismo excessivo durante a competição      
14 Ansiedade pré-competitiva      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL 

 

Nome:____________________________________________   Data:____/_____/______   

 

PERFIL DO IMPACTO NA SAÚDE ORAL (OHIP-14) 

Nos últimos seis meses, por causa 

dos problemas com seus dentes ou 
sua boca: 

Nunca 
(0) 

Raramente 
(1) 

Às 
vezes 
(2) 

Repetidamente 
(3) 

Sempre 
(4) 

Por 
quê? 

1- Você teve problema para falar 
alguma palavra? 

      

2- Você sentiu que o sabor dos 
alimentos tem piorado? 

      

3- Você sentiu dores em sua boca ou 
nos seus dentes? 

      

4- Você se sentiu incomodado(a) ao 
comer algum alimento? 

      

5- Você ficou preocupado(a)?       
6- Você se sentiu estressado(a)?       
7- Sua alimentação ficou prejudicada?       
8- Você teve que parar suas 
refeições? 

      

9- Você encontrou dificuldade para 
relaxar? 

      

10- Você já se sentiu envergonhado?       
11- Você ficou irritado(a) com outras 
pessoas? 

      

12- Você teve dificuldade para realizar 
suas atividades diárias? 

      

13- Você sentiu que a vida em geral 
ficou pior? 

      

14- Você ficou totalmente incapaz de 
fazer suas atividades diárias? 

      

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

-

 

 
 

 

-

-

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 A abordagem por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar entre a nutrição 

e a odontologia irá auxiliar o atleta no seu rendimento físico, visto que o equilíbrio 

entre atividade física, alimentação e hidratação são imprescindíveis para um bom 

desempenho na prática esportiva (TELES et.al., 2020). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 superficiais do esmalte, podendo evoluir 

para uma perda considerável de estrutura dental. Assim, pode-se chegar a camadas 

mais profundas podendo, até mesmo, levar a uma fratura do elemento dentário 

(TELES et. al., 2020) 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo da pesquisa 

-

 

-

-



-

 

 

Procedimentos e técnica de coleta de dados  

A técnica de coleta de dados correspondeu à aplicação de um questionário 

via Google Forms aos acadêmicos de Educação Física do Centro Universitário 

Vértice/UNIVÉRTIX, em outubro de 2020. O questionário aplicado encontra-se 

estruturado e adaptado segundo Semencio et al., (2017) (ANEXO 2).  

 O questionário referenciado por Semencio et al., (2017) é composto por 29 

questões de múltipla escolha que buscam avaliar a conduta e o conhecimento dos 

atletas acerca de condições bucais relacionadas à pratica de atividades físicas. Nele 

são apresentadas perguntas referentes a problemas como a erosão dentária, 

bruxismo e apertamento dental, traumatismos dentários e orofaciais, além também 

da compreensão de informações relativas aos atletas e a intensidade do esporte 

praticado (SEMENCIO et al., 2017). 

-

 

Os participantes foram instruídos a ler o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE anexado juntamente ao questionário no Google Forms (ANEXO 

1). Após concordar em participar da pesquisa, sinalizando a opção Eu Concordo  

presente no TCLE, cada participante realizou o preenchimento do questionário.  

 

Processamento dos dados  

-

 



 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foi submetida ao 

Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos CEP/UNIVÉRTIX, tendo 

aprovação no Parecer de Número 4.376.223. Os participantes da pesquisa 

receberam, no TCLE, explicações completas sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, justificativa, benefícios previstos, potenciais riscos e incômodos que a 

pesquisa poderia acarretar, assim como os meios para minimizar estes riscos. Foi 

assegurada, ainda, a todos os participantes da pesquisa o anonimato, já que não 

seria necessário identificar-se para participar da pesquisa. Conforme previsto (Lei 

466/2012), o anonimato e a autonomia em recursar-se ou desistir de fazer parte do 

estudo foram preservados (BRASIL, 2012). 
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AVALIACÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS DO 9º PERÍODO DO CURSO 
DE ODONTOLOGIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO NA ZONA DA MATA 

MINEIRA SOBRE HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO (HMI) 
 
Acadêmicos: Bruno De Oliveira Barros e Guilherme Rodrigues Vieira 
 

Orientadora: Marina de Cássia Silva 

 
RESUMO 
A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito de esmalte que acomete os 
primeiros molares e incisivos resultando em dentes em condições frágeis por conta 
do esmalte hipomineralizado, facilmente sujeito à doença cárie e sensibilidade 
dentária, afetando um número considerável de crianças. De origem sistêmica, a HMI 
é altamente confundida com amelogênese imperfeita e fluorose, na rotina clínica. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar a o conhecimento e a conduta clínica dos 
alunos do 9º período de odontologia do Centro Universitário Univértix, Campus 
Matipó-MG e grau de entendimento frente ao assunto hipomireralização molar-
incisivo.  Por meio de um questionário disponibilizado aos alunos do 9º período do 
curso de odontologia no Google Forms, buscou-se investigar o conhecimento clínico, 
diagnóstico e forma de tratamento. Assim, foi possível observar a prevalência do 
conhecimento sobre o tema HMI. Após a análise de dados, concluiu-se que, apesar 
de um número expressivo de pessoas com conhecimento sobre HMI, ainda é um 
assunto que não é tão disseminado na comunidade acadêmica. Isso possivelmente 
ocorre, pois o defeito de esmalte é frequentemente confundido com outras 
alterações. Logo, o maior problema clínico ocorre no diagnóstico da patologia. 
 
PALAVRAS CHAVE: Hipomineralização Dental; Hipoplasia de Esmalte; 
Diagnóstico. 
  
LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica e suas áreas de concentração. 
 

INTRODUÇÃO 

Bem prematuro ao desenvolvimento do esmalte, pode ocorrer, na dentição 

decídua ou permanente, uma anormalidade que se classifica em hipoplasia ou 

hipomineralização do órgão do esmalte. Ela é caracterizada por falhas nas 

propriedades do esmalte decorrente de erros no processo de calcificação ou 

maturação, dando ao esmalte um aspecto irregular, com efeito, translucido ou, até 

mesmo, opaco (ELFRINK, 2012). 

Entre suas variações, destaca-se a Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI), 

como é sugestivo ao nome, engloba um ou todos os primeiros molares, ou também 

os incisivos (WEERHEIJM e MEJARE, 2003). Existem outros termos científicos que 

relatam sobre o mesmo tema (HMI), na literatura, são encontradas relações como: 

molares de queijo, opacidade de esmalte idiopático, opacidades e esmalte, 
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manchas. Somente no ano de 2001 que unificaram o termo em um só, 

Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) (WEERHEIJM e MEJARE, 2003; JALEVIK, 

2010; ALALUUSUA e LUKINMAA, 2006). 

Para o cirurgião-dentista, a HMI tem mostrado grande desafio no aspecto 

clínico, visto que as falhas na estrutura do dente têm ocasionado várias 

consequências clínicas, tais como: maior vulnerabilidade à doença cárie, 

hipersensibilidade no elemento dentário, quebras pós-eruptivas do esmalte, má 

adesão às restaurações no esmalte do dente, tratamentos instituídos com frequência 

(WEERHEIJM e MEJARE, 2003) e, por fim, o efeito negativo na qualidade de vida 

(DANTAS NETA, 2016).  

Além do mais, quando os incisivos são afetados, os pacientes relatam sobre 

problemas estéticos (WEERHEIJM e MEJARE, 2003). São necessários para o 

sucesso do tratamento das falhas no processo de desenvolvimento do esmalte, o 

diagnóstico precoce e cuidados preventivos (SEOW, 2014). 

A HMI apresenta-se como um grande desafio clínico para o cirurgião-dentista, 

uma vez que as alterações na estrutura do elemento dentário acarretam inúmeras 

consequências clínicas. Dentre essas ocorrências, podem ser citadas: fraturas pós-

eruptivas do esmalte, maior susceptibilidade à lesão cariosa, hipersensibilidade 

dentária, adesão deficiente do material restaurador ao esmalte dentário e 

envolvimento dos fatores psicológicos do paciente e seu núcleo familiar como maior 

ansiedade odontológica e o impacto negativo na qualidade de vida (DANTAS NETA, 

2016).  

Segundo Porro et al. (2018), outra questão pode ser vista quando os incisivos 

são afetados são os problemas estéticos relatados pelos pacientes que dificultam, 

até mesmo, a convivência coletiva. Portanto, é necessário visar ao menor índice de 

falhas no tratamento, o diagnóstico precoce e cuidados preventivos.  

A presença de falhas de esmalte pode ocorrer tanto na dentição decídua 

quanto na permanente. A formação do esmalte dos molares e incisivos permanentes 

ocorre ao mesmo tempo em que os molares decíduos, assim a presença de defeitos 

de esmalte nestes indica um risco para que os defeitos ocorram na dentição 

permanente. Desse modo, crianças com HMI em molares decíduos devem ter os 

dentes permanentes monitorados quanto à presença de defeitos semelhantes 

(SEOW, 2014). 



Portanto, é importante que o cirurgião-dentista tenha um adequado 

conhecimento sobre esta condição e esteja devidamente preparado para o manejo 

do paciente pediátrico, como também saiba diferenciar essa patologia de outras 

alterações do esmalte dentário (ARAUJO, 2018). 

O presente trabalho teve como objetivo, realizar uma avaliação sobre a 

conduta dos alunos do 9°período do curso de odontologia de um Centro 

Universitário na Zona da Mata Mineira e grau de entendimento frente ao assunto 

Hipomineralização de Molar-Incisivo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Hipomineralização Molar-Incisivo 

A Hipomineralização Molar-Incisivo é um termo relativamente novo com 

aparição em 2001, com Weerheijim, que escreve detalhes sobre suas 

conformidades e relata que HMI é uma displasia do esmalte devido a um distúrbio 

nos ameloblastos durante a fase inicial da maturação amelogênica. Esse efeito, 

contrário à normalidade, é de origem sistêmica que atua em ponta de cúspides e 

pode afetar primeiro e segundo pré-molares e molares, podendo, também, com 

índices menores, afetar os dentes anteriores (LYGIDAKIS, 2010). 

Outro eventual risco de aparecimento da doença diz respeito ao fator 

econômico e social. Estudos da difusão da doença, relatam os casos de 10% de 

aparição nos países desenvolvidos e, por outro lado, em países em desenvolvimento 

atingem a marca dos 50% (LYGIDAKIS, 2010).  

O aspecto do esmalte dentário apresenta alta porosidade fazendo-se 

vulnerável a lesões cariosas por meio de fraturas. Desse modo, o desenvolvimento 

rápido de lesões cariosas e a hipersensibilidade se tornam consequências da HMI 

uma vez que o paciente não é orientado e não procura o atendimento do cirurgião 

dentista, ocasionando efeitos estéticos e sociais negativos na vida do paciente 

(DANTAS NETA, 2016). 

Etiologia 

A etiologia dessas manifestações ainda não foi encontrada, existe uma série 

de questões sobre prevalência e índices em que mais se repetem as manifestações. 

Algumas características de achados clínicos são: pacientes que possuem doenças 

cardíacas congênitas, nascidas abaixo do peso, uso de medicamentos. Também se 



observa, até os três anos, casos comuns de asma, doenças gastrointestinais, 

desnutrição com relação ao HMI. O uso de amoxicilina em crianças menos que 6 

meses de idade também está incluso em fatores de associação com HMI 

(LYGIDAKIS, 2010). 

Como dito anteriormente, HMI não foge dos padrões clínicos da patologia, 

entre os casos citados, independente da saúde do paciente, a fisiologia é a mesma 

em clínicas odontológicas. Primeiramente, o autor do diagnóstico deverá saber 

condições de um esmalte saudável e um enfraquecido, haja vista que a coloração 

amarelada é criada pela porosidade nos cristais de esmalte além de tornar essas 

áreas opacas. As manchas dentárias caracterizadas, como hipomineralização são 

aquelas que apresentam um problema qualitativo dos tecidos dentários envolvendo 

a superfície do dente, associados a uma menor espessura do esmalte dentário ou, 

até mesmo, a sua perda. Essas áreas afetadas são vistas clinicamente com uma 

coloração branca, creme, castanhas ou amarelas todas com boa visibilidade maiores 

que 1 mm que dão características termo sensitivas aos dentes enfraquecidos 

(REZENDE e FARVETTO, 2019). 

Por outra via e não menos importante, é sobre o correto diagnóstico e 

resolução do caso, não pela opacidade ou cor que se diagnostica HMI. Há sinais 

ainda mais precisos para a avaliação, o correto a dizer seria a presença de fraturas 

pós-eruptivas e os quadros de hipersensibilidade (WEERHEIJM e MEJARE, 2003). 

Na última década, a terminologia sugestionada para definir a patologia que 

apresentava etiologia sistêmica e opacidade no esmalte dentário foi 

Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI), que por sua vez exibe no aspecto clínico 

dentes com opacidades, manchas da coloração branca, castanha ou amarelada 

tendo como predominância os quatro primeiros molares permanentes (DANTAS 

NETA, 2016). 

 

Características clínicas 

Apesar de pouco se falar e ser trabalhado existem inúmeras possibilidades de 

intervir no desempenho da HMI, tendo uma discrepância de tratamento de cárie, 

sensibilidade, tratamento restaurador, próteses, até cirurgia de extração que se 

apresenta como tratamento mais invasivo. Coerente ao posto, deve levar em 

consideração cada caso particular, de acordo com a necessidade apresentada pelo 



paciente, incluindo condições levando em consideração vários aspectos antes de 

qualquer tomada de decisão (BARRETO, 2018). 

Ainda não existe o melhor tratamento para cada condição, mesmo que haja 

muitas formas de manejo da sintomatologia da HMI. Considerar a idade, a 

expectativa estética e a funcionalidade têm se tornado um desafio quando as 

condições clínicas não contribuem para um bom resultado, pois o comportamento do 

paciente é algo essencial quando exposto há um tempo longo de tratamento que 

muitas vezes o sentimento é de ansiedade e medo. Por efeitos resposta da HMI, alta 

sensibilidade dentária e rápido desenvolvimento de cárie fazem com que crianças 

que apresentam essa patologia são mais submetidas ao tratamento odontológico. 

(JALEVIK, 2010).  

TRATAMENTO 

O diagnóstico adequado é feito pela avaliação de alguns sinais clínicos, que 

seriam: o tamanho das opacidades que variam de pequena até 2 mm, media com 

3,5 e grandes acima de 4,5 mm; a diferenciação quanto à amelogenese imperfeita, 

pois está na distribuição das opacidades, visto que HMI são primeiramente vistas em 

ponta de cúspide de molares; o grau de desenvolvimento que varia de leve, quando 

não há trincas nas opacidades a severa, que apresenta trincas (WILLIAM, MESSER 

e BURROW, 2006). 

Em primeiro momento, nos tratamentos de HMI, deve-se aconselhar o uso de 

dentifrício com concentração de flúor de no mínimo 1000 ppm associado a uma 

alimentação pobre em açúcares e carboidratos (FARIAS, 2018). 

Em casos mais ativos e elevada sensibilidade o uso de verniz com 5 por 

cento de fluoreto de sódio associado com o uso tópico de flúor na prevenção da 

futura destruição do esmalte e reduzir a sensibilidade (LYGIDAKIS, DIMOU e 

MARINOU, 2010). 

Em casos iniciais, aconselha-se o uso de selantes de fissuras em molares e 

pré-molares, o uso de selantes de ionômero de vidro atua na prevenção de cárie e 

no alívio da sensibilidade (WEERHEIJM e MEJARE, 2003). Há também estudos 

preventivos nos quais indicam a utilização de selantes de fissuras e fossas em 

molares aparentemente afetados, evitando, assim, a semiologia da sensibilidade. O 

uso de vernizes fluoretado também soma ao tratamento como agente 

remineralizador das cúspides (JEREMIAS, 2010). 



As restaurações em dentes comprometidos podem ser feitas por meio de 

materiais que utilizam adesivos, como resina composta. Isso ocorre quando há 

remanescente de esmalte sadio e o cimento de ionômero de vidro em restaurações 

mais profundas e não têm visualização do esmalte, ainda sim são utilizadas como 

restauração provisória (BASSO, RUSCHEL, GATTERMAN e ARDENGHI, 2007). 

 

METODOLOGIA 

Refere-se a uma pesquisa de cunho descritivo com abordagem quantitativa, 

uma modalidade na pesquisa que orienta quanto à quantificação na coleta de dados, 

tais como técnicas estatísticas, média, análise de continuidade ou regressão. Essa 

tipologia de pesquisa utiliza técnicas e informações traduzidas em representações 

numéricas.  

Os dados foram obtidos por meio da utilização de um questionário planejado 

direcionados aos alunos do Centro Universitário Vértice (Univértix) em um município 

da região II da Zona da Mata Mineira e pertencente à microrregião homogênea 

Vertente Ocidental do Caparaó (IBGE, 2019).  

O questionário que foi utilizado foi uma adaptação de Bastos e Manuela, 

(2019) (ANEXO 1) e envolvia questões sobre HMI, seu conhecimento e conduta 

perante a referida condição. A pesquisa foi realizada por meio do Google Forms. 

A pesquisa foi realizada com os alunos do 9º período de um Centro 

Universitário na Zona da Mata Mineira devido à conclusão na grade horária de 

clínica infantil I e II. Os participantes foram orientados a ler o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) sobre a voluntariedade e consentimento 

em participar da pesquisa (ANEXO 2). A partir do consentimento, eles assinalam a 

opção de ciência e concordância. Foi garantido o sigilo e anonimato concordância 

com a Lei 466/2012. 

As informações contidas em toda a pesquisa foram armazenadas numa 

Planilha eletrônica, tabulados e foi realizada a estatística descritiva.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No presente estudo, 37 pessoas participaram da pesquisa. Vale ressaltar que 

as questões podem apresentar mais de uma alternativa de escolha por entrevistado. 

A maior parte dos alunos referiu conhecer sobre o tema, representando 83.9% 



(n=31) população pesquisada enquanto apenas 16,1% (n=6) não sabiam o que era 

HMI. É possível observar que mais de 80% dos investigados referiram ter algum 

conhecimento sobre HMI. Todavia notou-se dificuldades em ditarem um diagnóstico 

correto. Moura et al. (2018), em seu estudo, obtiveram resultados parecidos ao 

relatar que 93,9% dos cirurgiões dentistas afirmam ter informações sobre HMI em 

sua formação acadêmica.  

Por essa etiologia ter tratamento complexo, clinicamente HMI tem se 

mostrado fiel a suas características vendo que é possível diagnosticá-la (BASSO, 

RUSCHEL, GETTERMAN e ARDENGHI, 2007). 

Em relação à aquisição de conhecimento sobre a HMI com o ambiente de 

aprendizagem, 75% (n=27) tiveram acesso ao conteúdo durante a graduação, sendo 

19,4% (n=7) em outro local, e 8,3% (n=3) em congresso. Dentro do público-alvo, 

cerca de 27,8% (n=10) das respostas mencionam ter contato durante o atendimento 

clínico na clínica odontológica escola do centro universitário com algum caso de HMI 

Outros 72,2% (n=26) não. É possível que as características clínicas estejam 

passando despercebidas, não sendo diagnosticadas, visto que a prevalência da HMI 

está entre 20,8% e 40,2% e sua incidência está aumentando (ALMUALLEM; 

BUSUTTIL-NAUDI, 2018).  

Por mais que a maioria dos alunos referiram saber sobre o tema, muitos 

avaliam como sendo lesão cariosa, o que corrobora os estudos de Agarwal et al., 

(2003), os quais afirmam que as lesões de HMI podem ser mascaradas e 

confundidas com cárie dental, por apresentarem um diagnostico difícil. 

Corriqueiramente é observado quebra pós eruptiva desse esmalte fragilizado por 

forças de mastigação (WEERHEIJM et al., 2003).   

Dessa forma, quando questionados sobre as características clínicas do HMI, 

o questionário trouxe resultados satisfatórios quanto a essa classificação. Observa-

se que 51,4% (n=18) das respostas dos participantes apontam que afeta apenas o 

esmalte. Isso corrobora os achados de Weerheijm et al., (2001), em que as lesões 

de HMI se apresentam com manchas opacas circuladas por esmalte saudável 

(WEERHEIJM et al., 2003). Pelos dados obtidos, 37,1% (n=13) afetam dentina; 

22,9% (n=8) que a etiologia se manifesta com opacidades difusas; 11,4% (n=4) 

acreditam que apresenta localização simétrica e 28,6% (n=10) afetam mais de um 

dente. Nessas características, os convidados não estão errados, pois as 



demarcações no esmalte mostram que ele se apresenta com espessura comum 

porem porosos e algumas vezes atingindo a dentina (CHAWLA et al., 2008).  

A próxima abordagem foi sobre os fatores que estão envolvidos na etiologia 

do HMI, os resultados foram favoráveis, visto que 57,1% (n=20) das afirmações do 

questionário acreditam ser proveniente de medicações. Essas foram as mais 

votadas, seguida de: fator genético 42,9%(n=15); condições médicas 14,3%(n=5); 

fluoreto 17,1%(n=6); 17,1%(n=6) fatores ambientais. A Literatura aponta alguns 

fatores responsáveis pelo aparecimento do HMI, dentre os quais se destacam 

alguns medicamentos como amoxicilina e ciclosporina usados na primeira infância e 

também associados ao parto prematuro (CHAWLA et al., 2008).  

Podem ser associados a acometimentos ambientais e a clima, por exemplo, a 

febre alta na infância, pneumonia, infecção de ouvido, dor de garganta e alergias e 

doenças de natureza sistêmica (LYGIDAKIS et al., 2010). Também é descrito como 

causador do HMI, a baixa concentração de oxigênio (hipóxia para os ameloblastos), 

desordem metabólica de cálcio e fosfato na infância (JALEVIK; KLINGBERG, 2002). 

O levantamento de dados mostra justamente essa pluralidade de causas e 

consequências. Alguns achados mostram que HMI possui relação com fatores 

ambientais.  

Alaluusua e Lukinmaas (2006) relatam que alguns poluentes ambientais, 

como a Dioxina e Furano, vindos do aleitamento materno podem provocar HMI. 

Trazem, também, presença de fraturas de esmalte pós-eruptivas, além de verificar a 

possibilidade de perda de primeiros molares em decorrência da HMI (WEERHEIJM e 

MEJARE, 2003). A decisão é complexa para o tratamento da HMI, pois depende se 

uma série de fatores, tais como: o grau de severidade, a idade do paciente, o fator 

socioeconômico dos pais e as suas expectativas. (LYGIDAKIS et al., 2010) 

Dentre as dificuldades clínicas do HMI, a mais citada foi sobre a resolução da 

sensibilidade dental 82,9%(n=29), O esmalte hipomineralizado é pobre isolante e, 

portanto, a polpa torna-se suscetível a ataques térmicos (DISCEPOLO; BAKER, 

2011). Em contrapartida, 20% (n=7), relatam sobre a dificuldade de obter uma 

anestesia eficiente em região de molar, visto que na literatura corrobora a dificuldade 

anestesia dos molares devido a um estresse crônico causado pela falta de proteção 

a estímulos externos (ELFRINK et al., 2012). 

A segunda alternativa mais votada foi sobre a dificuldade de higienização do 

esmalte afetado, correspondente a 40% (n=14) das assertivas. Isso já foi constatado 



na literatura (WEERHEIJM et al., 2001; JALEVIK; KLINGBERG, 2002) em razão da 

menor quantidade de minerais no esmalte, favorecendo o acúmulo de biofilme 

favorecido pela presença de sensibilidade dental nos dentes afetados. Garg et al. 

(2012) também confirmam a dificuldade para obter uma anestesia eficiente e adesão 

devido à porosidade de esmalte.  

Seguindo o questionário sobre as dificuldades clínicas, 40%(n=14) relataram 

sobre a ocorrência nas cristas dos molares. As características do HMI são 

características nas extensões das cristas de molares (WEERHEIJM et al., 2003). 

Seguindo a ordem de escolha, o dado quanto à obtenção do sucesso das 

restaurações foi de 28,6% (n=10).  Muitas vezes os dentes com HMI necessitam de 

um tratamento minucioso e extenso e, de acordo com a gravidade da lesão, exige 

uma resposta com tratamentos diferentes, desde a prevenção da doença cárie, do 

controle de sensibilidade, do tratamento restaurador favorável até a extração 

dentária (MAST et al., 2013; KARIM; FALK, 2016). 

No presente estudo, para a conclusão da pesquisa e avaliação dos alunos 

sobre o tratamento da HMI, foi discutida a importância do uso de selantes de 

fóssulas e fissuras na prevenção de fraturas do esmalte pós-erupção e doença cárie 

(WILLIAM et al., 2006).  Pelos dados, 88,6% (n=31) dos alunos confirmaram o uso e 

apenas 11,4% (n=4) não indicam. Segundo Mathu-muju et al. (2006), usar os 

selantes nas fossas e fissuras dos molares permanentes que estão pouco afetados 

pelo HMI pode apresentar melhora nos efeitos de sensibilidade. Definindo, portanto, 

esses dados da escolha dos alunos para a aplicação de selantes como promissores. 

Lygidakis et al. (2010) confirmam sua eficácia e acrescentam o uso de adesivos da 5 

geração ajudam na adesão destes selantes.  

Na abordagem preventiva, o tratamento envolve produtos tópicos fluorados e 

se apresentam dois tipos: flúor baixa concentração, encontrados nos dentifrícios e 

alta concentração de flúor como vernizes, géis ou espumas. É observado que o 

fluoreto de cálcio ou produtos semelhantes são formados na superfície do esmalte o 

que ajuda como um depósito de fluoretos que são liberados durante os ataques 

ácidos (HICKS, GARCIA e FLAIZ, 2004). 

O esmalte hipomineralizado denota de forma clara e evidente grande 

vulnerabilidade a doença cárie e a erosão (WILLIAM et al., 2006).  A avalição do 

presente questionário sobreposto apresentou que 74,3% (n=26) dos alunos 

entrevistados indicam fluoterapia profissional e que 25,7 (n=9) acreditam ser 



obsoleta o tratamento. Afirmando, assim, a pesquisa de William et al. (2006) que 

confirma o endurecimento do esmalte com a aplicação tópica de flúor no esmalte 

desmineralizado antes das restaurações.  

Na presente pesquisa, foi possível notar que os alunos indicaram a resina 

composta convencional como o primeiro agente restaurador chegando a 54,3% 

(n=19) de indicação, seguido do cimento de ionômero de vidro com 48,6% (n=17); 

14,3 (n=5) indicaram resina composta fluida e ninguém escolheria amalgama como 

agente restaurador. O uso do ionômero de vidro mesmo com pouca capacidade de 

tenção é um potencial restaurador (FAYLE, 2003). Segundo a pesquisa de Valente; 

Modesto (2001) a resina composta foi a primeira opção escolhida pelo público ao 

qual a pesquisa foi direcionada sendo o ionômero de vidro modificado por resina a 

segunda escolha de material restaurador.  

O fechamento do tratamento adequado para cada paciente varia de acordo 

com a idade, o fator econômico da criança e dos pais e as expectativas, além da 

severidade da condição dos dentes. (LYGIDAKIS, 2010). A identificação de qual 

material usar é fundamental, mas saber também quais fatores influenciam na 

escolha é de grande importância. Um desafio a ser questionado é a respeito da 

eficiência da adesão dada à porosidade do esmalte o que dificulta na contenção das 

restaurações (GARG, 2012; MAIA, 2012).  

Portanto, a principal escolha entre os tratamentos deve ser baseada em qual 

material será usado e a quantidade de tecido a ser removido (LYGIDAKIS, 2010). A  

A literatura aponta o cimento de ionômero de vidro resinoso como a atual 

melhor opção quando o assunto é material restaurador em dentes hipomineralizados 

(FAYLE, 2003).  

 Quando os colaboradores foram questionados sobre a escolha e preferência 

do material restaurador, 51,4% (n=18) acreditam que adesão é um ponto a ser 

levado em consideração; 40% (n=14) disseram que a estética deve ser levada em 

consideração; 51,4% (n=18) acreditam que a durabilidade também é importante para 

a escolha do material a ser usado; 14,3% (n=5)  apontam para a preferência do 

paciente ou responsável, já que na visão clínica a HMI se expressa em 

demarcações opacas e bordas claras, diferenciando o esmalte adjacente 

considerando a estética em uma perspectiva distinta (BASSO, 2007). Ainda segundo 

a pesquisa,  60% (n=21) acreditam  no manejo clínico preventivo, pois o esmalte 

hipomineralizado por se apresentar com alta porosidade fica suscetível à lesões e 



fraturas (BASSO, 2007);  60% (n=21) também preocupam com efeito de 

sensibilidade que o material restaurador pode causar e 17,1% (n=6) já tiveram 

contato com algum caso de HMI. 

 

 
 
 

TABULAÇÃO DE DADOS DO QUESTIONÁRIO 



Respostas às questões relacionadas ao conhecimento, percepções, etiologia e características 
clínicas da HMI.  RESPOSTAS 

QUESTÕES n (%) 

1- Você sabe o que é hipomineralização molar incisivo (HMI)?  

Sim  31 83,8% 

Não  6 16,2% 

2- Caso a resposta seja ''sim'', onde aprendeu?  

Faculdade  27 75% 

Outro  7 19,4% 

Curso, congresso  3 8,3% 

3- Você já teve contato na clínica com algum caso de HMI?  

Não 26 72,2% 

Sim  10 27,8% 

4- Quais são as características clínicas da HMI?  

Afeta apenas esmalte 18 51,4% 

Afeta esmalte e dentina  13 37,1% 

Opacidades assimétricas 8 22,9% 

Localização simétrica 4 11,4% 

Afeta alguns dentes 10 28,6% 

5- Qual (is) fator (es) você acha que está (ão) envolvido (s) na etiologia do HMI?  

Medicações  20 57,1% 

Fluoreto  6 17,1% 

Genético  15 42,9% 

Condições médicas  5 14,3% 

Fatores ambientais 6 17,1% 

6- Você acha que a HMI é um problema clínico? Se sim, qual (is) é (são) a (s) dificuldade (s): 

Resolução da sensibilidade dental  29 82,9% 

Higienização do dente afetado  14 40,0% 

Maior suscetibilidade a cárie  7 20,0% 

Ocorrência em cristas de esmalte  6 17,0% 

Obtenção do sucesso ao longo prazo das restaurações 10 28,6% 

Ansiedade por conta da sensibilidade  10 28,6% 

Obtenção de uma anestesia eficiente  7 20,0% 

7- Molares afetados por HMI normalmente têm indicação de selamento ou selante?   

Sim  31 88,6% 

Não  4 11,4% 

8- Molares afetados por HMI normalmente têm indicação de fluorterapia profissional? 

Sim  26 74,3% 

Não  9 25,9% 

9- Qual material tem sido indicado para restauração definitiva de dentes com HMI? 

Cimento de ionômero de vidro  17 48,6% 

Resina composta fluida 5 14,3% 

Resina composta convencional 19 54,3% 

Amalgama - - 

10- Quais fatores influenciam a escolha dos materiais restauradores acima indicados? 

Adesão  18 51,4% 

Estética  14 40,0% 

Durabilidade  18 51,4% 

Preferência paciente/responsável  5 14,3% 

Prevenção  21 60,0% 

Sensibilidade  21 60,0% 

Experiência pessoal  6 17,1% 

Fonte: Clínica Odontológica UNIVÉRTIX - Ano  2022 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que, embora a maioria 

dos entrevistados afirmam saber o que é a HMI, ainda existe uma parcela 

considerável de alunos que tem dificuldades de diferenciar o HMI de outras 

patologias do esmalte. Portanto é importante que os alunos e profissionais tenham 

mais conhecimento sobre o tema HMI e suas singularidades, considerando que o 

correto diagnóstico, tratamento e medidas preventivas são fundamentais para 

longevidade dos elementos afetados pela Hipomineralização Molar-Incisivo. 
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SOBRE HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO (HMI), declaro cumprir com todas as implicações 
abaixo:  
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a) Que o acesso aos dados será supervisionado por uma pessoa que esteja plenamente informada 
sobre as exigências de confiabilidade;  
 
b) Meu compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados preservando 
integralmente o anonimato e a imagem do participante, bem como a sua não estigmatização;  
 
c) Não utilizar as informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos 
de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro;  
 
d) Que o pesquisador responsável estabeleceu salvaguardar e assegurar a confidencialidades dos 
dados de pesquisa;  
 
e) Que os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para finalidade prevista no 
protocolo;  
 
f) Que os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto vinculado, os quais 
serão mantidos em sigilo, em conformidade com o que prevê os termos da resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, assino este termo para salvaguardar seus direitos.  
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ENXERTO GENGIVAL LIVRE - RELATO DE CASO 
 
Acadêmicas: Marcela Martins Pereira e Zélia Maria Abduani Faria 
 
Orientadora: Jéssica Cristina Avelar 
 

RESUMO 

A recessão gengival acomete principalmente pessoas que possuem fenótipo gengival 
fino e osso alveolar pouco espesso, gerando um deslocamento da margem gengival e, 
consequentemente, a exposição da raiz. Geralmente, as recessões gengivais podem 
ser seguidas de hipersensibilidade dentinária, sendo a estética a principal queixa dos 
pacientes. A cirurgia plástica periodontal tem a finalidade de aumentar a camada de 
gengiva ceratinizada e a profundidade do vestíbulo. Dentre essa prática, a mais 
empregada e com resultados satisfatórios a longo prazo é a técnica de enxerto 
gengival livre. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de uma paciente 
com recessão gengival classe II de Miller no incisivo central inferior esquerdo, submetida 
a cirurgia plástica periodontal por meio da técnica de enxerto gengival livre.  A paciente, 
32 anos de idade, do gênero feminino, compareceu à clínica odontológica do Centro 
Universitário - UNIVÉRTIX, queixando-se da questão estética e de hipersensibilidade 
dentinária. Durante o exame clínico intrabucal, foi diagnosticada a presença de 
recessão gengival classe II de Miller. O plano de tratamento proposto para a paciente 
foi a terapia mucogengival para recobrimento parcial daquela raiz devido ao seu mau 
posicionamento. Após seis meses, realizou-se uma nova avaliação em que se 
constatou bom prognóstico da cirurgia periodontal. Foi observada a formação de uma 
camada espessa de tecido queratinizado. A paciente foi encaminhada e segue em 
tratamento ortodôntico para posterior avaliação periodontal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Recessão gengival; Periodontia; Procedimentos Cirúrgicos 

Bucais. 

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

 

INTRODUÇÃO 

A doença periodontal é um problema de saúde pública, fortemente associado a 

doenças sistêmicas (NAZIR et al., 2020) e está entre as patologias que mais atingem a 

cavidade oral (BEZERRA et al., 2016; JOHAL et al., 2013). A recessão gengival (RG) é 

uma das preocupações estéticas mais usuais associadas aos tecidos periodontais 

(GUTTIGANUR et al., 2018). Também conhecida como retração gengival, a condição é 

predominante e grave, acometendo 90% da população adulta acima de 50 anos de 

idade (JOHAL et al., 2013; BEZERRA et al., 2016). 

De etiologia multifatorial, a recessão gengival atinge pessoas que possuem 

fenótipo gengival e osso alveolar vestibular com pouca espessura, causando um 

deslocamento da margem gengival e a exibição da raiz e da Junção Cemento-Esmalte 



  

(JCE) (REBELLO, KLEMZ, BURCI e MORAES, 2019). Diversos fatores já foram 

associados à RG, dentre eles destacam-se: trauma oclusal, falta de gengiva 

ceratinizada inserida, inserções musculares anormais, características anatômicas 

individuais, trauma referente à escovação dentária, próteses mal adaptadas, 

restaurações inadequadas, deiscência óssea alveolar e tratamentos ortodônticos em 

pacientes com fenótipo periodontal fino (KINA et al., 2015; LIMA et al., 2020). 

Alguns indivíduos manifestam recessões gengivais múltiplas, outros unitárias, 

sintomáticas ou não. Na maioria dos casos, a estética constitui a principal queixa dos 

pacientes com RG, seguida da hipersensibilidade dentinária (RIBAS, GOMES, SILVA e 

MAIA, 2016; REBELLO, KLEMZ, BURCI e MORAES, 2019). O diagnóstico das 

recessões gengivais é clínico e a sua mensuração se dá em milímetros (mm) da 

distância da margem gengival até a JCE. A classificação dessa condição é de grande 

importância na determinação do prognóstico e na confecção do plano de tratamento, 

sendo a Classificação de Miller a mais amplamente utilizada dentre todas as 

classificações de recessões gengivais (GUTIGANNUR et al., 2018). 

A terapia mucogengival consiste na execução de procedimentos cirúrgicos e/ou 

não cirúrgicos para a reparação de falhas na estrutura periodontal. A intervenção 

cirúrgica tem a finalidade de conservar a gengiva e aumentar a profundidade do 

vestíbulo foi denominada por Friedman como cirurgia mucogengival . Atualmente, a 

expressão mais adequada, proposta por Miller, é cirurgia plástica periodontal  

(LINDHE, 2018; CAIRO, 2000). As cirurgias de recobrimento radicular, com suas 

diferentes possibilidades técnicas, são consideradas como cirurgia plástica 

periodontal  (CAIRO, 2000). As cirurgias de recobrimento radicular têm por objetivo 

reconstruir o tecido gengival perdido proporcionando um incremento de tecido 

queratinizado para revestir a raiz que foi exposta, a fim de reduzir os quadros de 

hipersensibilidade e devolver a estética ao paciente. O prognóstico das cirurgias irá 

depender da etiologia da RG, da classificação da recessão além da colaboração do 

paciente quanto às instruções operatórias (RIBAS, GOMES, SILVA e MAIA, 2016; 

REBELLO, KLEMZ, BURCI e MORAES, 2019). 

A técnica de enxerto gengival livre é destinada quando o propósito da cirurgia 

plástica gengival requer um aumento na gengiva queratinizada. Apesar de não ser 

frequentemente utilizada para recobrimento radicular, ela ainda é indicada para 

tratamentos com bons resultados à longo prazo (PEREIRA NETO et al., 2019). 

Diante do aumento da prevalência de recessões gengivais na prática 



  

odontológica e das suas potenciais consequências funcionais e estéticas aos 

pacientes, torna-se necessário estudos que enfatizem a importância do diagnóstico, 

do tratamento e do prognóstico individualizado para cada paciente. A partir dessas 

constatações, estabeleceu-se como objetivo do presente trabalho relatar o caso clínico 

de uma paciente com recessão gengival classe II de Miller, em um incisivo central 

inferior, que foi submetida a uma cirurgia plástica periodontal de recobrimento radicular 

por meio da técnica do enxerto gengival livre. O procedimento foi realizado na Clínica 

Odontológica do Centro Universitário Univértix. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA CONSIDERAÇÕES GERAIS 

ASPECTOS NORMAIS DO PERIODONTO 

Uma gengiva considerada saudável possui uma aparência de casca de laranja, 

coloração rosada e, quando sujeita à sondagem periodontal, não deve exceder 3 mm 

de profundidade de sulco. É dividida em gengiva marginal ou gengiva livre e gengiva 

inserida e tem a finalidade de proteger o periodonto de suporte composto pelo 

ligamento periodontal, osso e cemento (VENTURIM, JOLY e VENTURIM, 2011). 

 

AS ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS DO PERIODONTO 

Quando o periodonto não se encontra em suas condições normais, pode ter 

havido inflamação da gengiva e do tecido conjuntivo subjacente causada pelo acúmulo 

de bactérias sobre o dente. O sinal clínico mais evidente dessa alteração é o 

sangramento, entretanto outras modificações que podem ser notadas nos tecidos 

gengivais, como a presença de recessão gengival, má posição dos dentes, edema e 

impactação de alimentos. Portanto, as respostas inflamatórias podem ser 

características da gengivite ou periodontite (MARIN, HOLDERIED, SALVATI e 

BOTTAN, 2012). 

RECESSÃO GENGIVAL 

A recessão gengival (RG) acomete principalmente pacientes jovens e adultos, 

podendo atingir determinados dentes, faces em ambas as arcadas de maneira múltipla 

ou isolada. Já outro estudo salientou que a recessão gengival predomina entre 

indivíduos de 30 a 90 anos de idade e indicou que a prevalência de 1 mm ou mais da 

RG em pacientes com 30 anos ou mais era de 58% e que se intensificava com a idade. 

Os homens apresentaram consideravelmente mais RG que as mulheres. (JOHAL et al., 

2013; KASSAB, DENTINO, BADAWI, 2010). 



  

 

ETIOLOGIA 

Os principais fatores que ocasionam a RG compreendem um biótipo gengival 

fino, mal posicionamento dos dentes, fenestração e deiscência óssea, escovação 

traumática, quadros inflamatórios na gengiva resultante da agregação de placa e 

cálculo e movimentação ortodôntica. Quando essa movimentação dos dentes é 

realizada para posições fora da placa alveolar vestibular ou lingual, esse defeito ocorre 

de forma mais recorrente (MOLON et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012). 

A principal possibilidade da projeção vestibular exagerada de incisivos inferiores 

desenvolverem RG está fundamentada na ocorrência da migração apical da margem 

gengival acompanhar a deiscência óssea ocasionada pelo mal posicionamento 

dentário (VANZIN, MARCHIORO, BERTHOLD e DOLCI, 2003). 

 

CLASSIFICAÇÃO DE MILLER 

Miller, em 1985, classificou as recessões gengivais de acordo com a relação da 

linha mucogengival e do osso interproximal. Sua classificação é utilizada no 

diagnóstico, na determinação do tratamento a ser empregado e no prognóstico de 

cada caso clínico. Por definição, as RG classe I e II são caracterizadas pela exibição 

da superfície radicular sem apresentar perda óssea ou mucogengival na área 

interdental em direção coronária à recessão, têm bons resultados posteriormente ao 

seu recobrimento total (ZACCARA et al., 2013). 

Já a classe III forma uma exposição radicular correlacionada a perda óssea ou   

de tecido mucogengival na região interdental, por isso somente o recobrimento 

radicular parcial poderia ser capaz de um recobrimento previsível até a altura óssea 

interproximal. A classe IV não irá proporcionar um bom diagnóstico e recobrimento 

radicular, pois é definida pela perda óssea ou mucogengival na região proximal no 

sentido apical a recessão (TEIXEIRA NETO et al., 2022). 

O propósito da terapia não é somente cobrir a raiz exposta, mas sim promover 

uma firmeza ao tecido mole localizado na parte superior e, com isso, proporcionar 

maior estética e alívio da sensibilidade (SANTOS e QUEIROZ, 2017). 

 

CONSEQUÊNCIAS DA RG 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é definida por uma dor intensa de pouca duração 

e bem limitada que resulta da dentina exposta a partir de impulsos térmicos, químicos, 



  

tácteis, osmóticos ou voláteis e tem como uma das principais causas a recessão 

gengival. Ela é um transtorno que afeta boa parte da população mundial, provocando 

dor e desconforto ao paciente, motivo pelo qual buscam um atendimento odontológico. 

Uma alternativa para aliviar a HD é a prescrição de dentifrícios dessensibilizantes que 

têm em sua composição nitrato de potássio e cloreto de potássio que atuam 

precavendo na repolarização das fibras nervosas interdentais, em contrapartida, o 

cloreto de estrôncio que vai agir fechando os túbulos dentinários (OLIVEIRA et al., 

2012). 

Segundo Matias et al. (2010), a hipersensilibidade dentinária prejudica 35% dos 

indivíduos do mundo e afeta cerca de 1 a cada 6 pessoas. É mais comum no público 

com idade de 30 anos e igualmente dividida entre homens e mulheres. Embora o idoso 

possua grande área de dentina exposta, é o adulto jovem que questiona dor mais 

intensa. Esse quadro é justificado, pois não houve o vedamento dos túbulos 

dentinários que só irá acontecer com o tempo, minimizando e/ou eliminando a 

hipersensibilidade. 

 

A ORTODONTIA E AS RECESSÕES GENGIVAIS 

Não há indícios de que o tratamento ortodôntico por si só consiga causar RG. 

Todavia, possibilita que os dentes prejudicados se impliquem em causas que atuam 

como fatores predisponentes. Esse cenário leva causas diretas do problema a 

atuarem, resultando na recessão, principalmente quando a tábua óssea vestibular é 

muito frágil ou apresente deiscência (JATI, FURQUIM e CONSOLARO, 2016). 

Conforme Ribeiro et al. (2015), o tratamento ortodôntico, além de estabelecer 

limites anatômicos, pode afetar o periodonto, podendo acontecer em situações de 

apinhamento anteroinferior moderado a severo. Nesses casos, acontecem proclinação 

ou projeção dentária resultando em recessão gengival. Portanto, a mecânica 

ortodôntica utilizada interfere no agravamento desta recessão. 

O trauma oclusal está entre as principais causas da recessão gengival. Quando 

ocorre uma carga oclusal intensa, acontece um alongamento acentuado e constante 

das fibras periodontais, especialmente as aderidas à área mais cervical da crista óssea 

alveolar. Essa sobrecarga pode gerar ruptura de certas estruturas de fibras colágenas, 

além de oprimir as células do ligamento periodontal e como consequência aumentar de 

forma significativa as áreas cervicais locais, principalmente dos mediadores 

relacionados à reabsorção óssea, resultando na perda óssea, no sentido vertical ou 



  

angular, na região periodontal da crista óssea alveolar (JATI, FURQUIM e 

CONSOLARO, 2016). 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Para correção das recessões gengivais, podem ser empregadas várias técnicas 

cirúrgicas, destacando-se o retalho posicionado coronalmente, retalho posicionado 

lateralmente e retalhos pediculados, relacionados ou não a enxertos de tecido 

conjuntivo subepitelial (GAMBIN, OLIVEIRA e TRENTIN, 2019). 

 

ENXERTO GENGIVAL LIVRE 

O enxerto gengival livre é a técnica mais empregada para induzir mucosa 

queratinizada. O enxerto autógeno é adquirido por meio da excisão total de um retalho 

de mucosa mastigatória e transportado para outra superfície num mesmo indivíduo. O 

espaço do qual adquirimos o retalho é denominado área doadora, e a superfície na qual 

o retalho é posicionado é denominado área receptora (SHIBAYAMA e FUGII, 2000). 

A finalidade do enxerto gengival livre é ampliar a largura de tecido 

queratinizado, realizar a expansão do vestíbulo e retirar a inserção de freios. A taxa de 

recobrimento radicular total, posteriormente ao enxerto gengival livre, inicialmente não 

se mostrou propícia, diversificando entre 20% e 44%. No entanto, Miller alcançou 

melhor previsibilidade com a técnica de enxerto gengival livre para reparo de recessão 

gengival, recomendando o método de enxerto gengivais extensos e preparo da 

superfície radicular com ácido cítrico. O resultado dessa técnica se deu pelo 

recobrimento radicular total por volta de 90% dos casos em recessões classe I e II. Já 

em outros estudos, foi confirmada essa taxa de sucesso, porém excluindo a 

necessidade do uso de ácido cítrico para condicionamento da raiz. Desse modo, essa 

técnica passou a ser utilizada como opção, principalmente quando não há largura 

suficiente de tecido queratinizado e, por isso, contraindicam outras técnicas cirúrgicas 

(FEITOSA et al., 2008). 

Para a escolha da técnica, antes de dar início ao procedimento cirúrgico, vários 

fatores devem ser observados, como extensão do defeito da retração, largura e altura 

do tecido mole interdentário, dimensão da gengiva pré cirúrgica, cor do tecido 

posteriormente a cicatrização, ocorrência da perda de tecidos moles e duros 

interproximais e presença de tecido ceratinizado apical   à recessão. Portanto, a terapia 

da recessão gengival localizada, por meio do enxerto gengival livre relacionado à 



  

intensificação do periósteo e condicionamento com ácido cítrico na raiz descoberta, 

recompõe a parede gengival, a inserção de tecido, a espessura de gengiva inserida e, 

por fim, a estética (ALVES et al., 2012). 

Após a realização da técnica, é inserida uma camada de cimento cirúrgico sobre 

as superfícies das feridas para sua proteção, reduzindo sangramento e 

proporcionando um conforto ao paciente. Deve-se atentar à condição de que o cimento 

cirúrgico utilizado não seja composto por eugenol, devido a essa substância provocar 

reações alérgicas. É importante, também, que essa substância iniba o crescimento 

bacteriano, tenha viscosidade, possua adesão favorável aos tecidos, tenha 

estabilidade dimensional para não acontecer o acúmulo de placa e infiltração de saliva 

e possua um sabor agradável. Estudos ressaltam que o Coe Pak é o cimento cirúrgico 

de escolha pela maioria dos profissionais devido às comprovações científicas sobre 

sua ação antibacteriana, a eliminação de reações alérgicas e conforto ao paciente no 

pós-operatório. Além disso, sua manipulação é considerada positiva comparada aos 

outros cimentos encontrados no mercado (MILANEZI, TULER e OKAMOTO, 2004). 

RELATO DE CASO 

A paciente J. C. A., gênero feminino, 32 anos de idade, compareceu à clínica 

odontológica do Centro Universitário  UNIVÉRTIX, localizada no campus de Matipó  

MG, cidade do interior da Zona da Mata Mineira, situada à aproximadamente 250 km 

da capital Belo Horizonte. A paciente queixava-se de sensibilidade dentária e da 

estética associada a um quadro de recessão gengival. 

Na primeira consulta, datada em 23 de março de 2021, foi realizada uma 

anamnese detalhada, na qual a paciente relatou a conclusão de um tratamento 

ortodôntico há aproximadamente 15 anos. Segundo o relato, ela não apresentava 

nenhuma alteração sistêmica, nem hábitos nocivos, além disso reportou escovar os 

dentes 3 vezes ao dia, utilizando escova de cerdas macias, creme dental e uso diário 

do fio dental. Ainda na primeira consulta, foram solicitados alguns exames 

radiográficos intra e extrabucais (radiografia periapical dos incisivos inferiores, 

radiografia panorâmica e radiografia cefalométrica). 

Ao exame físico extraoral, foi observado um perfil facial reto, linha do sorriso 

média e nenhum sinal clínico de alterações na articulação temporomandibular (ATM). 

Durante o exame físico intraoral, não foi verificada a presença de sangramento 

gengival, profundidade patológica, bolsas periodontais e lesões cervicais não cariosas. 

Todavia, foi diagnosticada uma acentuada recessão gengival no incisivo central inferior 



  

esquerdo (dente 31), grau II de Miller. Tratava-se de uma recessão gengival isolada no 

elemento 31 em decorrência de uma vestibularização da raiz deste elemento com 

rompimento da tábua óssea vestibular. Na Figura 1, é possível observar nas diferentes 

tomadas fotográficas a recessão gengival, a vestibularização da raiz do 31 e a 

lingualização da sua coroa. 



  

 

 

 

Figura 1. Aspectos intrabucais da recessão gengival no dente 31 

 

Ainda durante a primeira consulta, foi realizada a evidenciação de placa 

bacteriana com uso do corante a base de fuccina (Eviplac-Biodinâmica®). 

Posteriormente, foi realizada a profilaxia profissional com a utilização de escova de 

Robinson reta (Preven®) e pasta profilática Shine (Maquira®). No dia 30 de março de 

2021, a paciente retornou com os exames radiográficos solicitados. A análise 

radiográfica periapical permitiu o diagnóstico de leve perda óssea da crista óssea 

alveolar entre os dentes 31 e 32. Aspectos dentro dos padrões de normalidade foram 

destacados no exame radiográfico panorâmico e a análise cefalométrica lateral 

permitiu a evidenciação da projeção vestibular da raiz do elemento 31 (Figura 2). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2. Radiografias iniciais periapical, cefalométrica lateral e panorâmica. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Diante do desconforto e da sensibilidade relatados pela paciente, da 

inexistência de gengiva ceratinizada e da presença de mucosa alveolar circundando a 

raiz do dente 31, o plano de tratamento cirúrgico proposto foi o recobrimento radicular 

por meio da cirurgia de enxerto gengival livre com a finalidade de aumentar a 

quantidade de gengiva ceratinizada e aprofundar o fundo de saco de vestíbulo. 

O tratamento proposto foi discutido com a paciente que concordou com o 

planejamento sugerido e assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) contendo informações referentes aos riscos/ benefícios do procedimento 



  

cirúrgico e prognóstico da cirurgia em até 06 meses de pós-operatório. A paciente foi 

devidamente informada sobre a necessidade de realização de novo tratamento 

ortodôntico para reposicionamento dentário a fim de atingir um resultado totalmente 

satisfatório diante do quadro clínico apresentado. A cirurgia foi agendada para o dia 31 

de março de 2021. 

Antecedendo a cirurgia, foi prescrita profilaxia antibiótica (2g de amoxicilina), 1 

comprimido de nimesulida de 100mg e 1 comprimido de dipirona sódica 1g, por via 

oral, uma hora antes do procedimento. O procedimento cirúrgico iniciou-se com 

antissepsia intrabucal com bochecho de clorexidina 0,12% e extrabucal com 

clorexidina 2%. Posteriormente, foi realizada a anestesia infiltrativa com lidocaína 

(Alphacaíne-DFL®) a 2% associada a Epinefrina 1:100.000 no fundo de vestíbulo da 

região anteroinferior. A cirurgia iniciou-se na área receptora do enxerto, com duas 

incisões relaxantes verticais, de aproximadamente 7mm, uma horizontal em direção a 

base papilar do dente 31 e com a desinserção de fibras musculares (Figura 3). 

 
Figura 3: Incisão tecidual da área receptora do enxerto 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O palato duro, na altura dos pré-molares, foi a região escolhida como área 

doadora do enxerto gengival livre. Inicialmente, foi realizada a anestesia infiltrativa na 

referida região com a mesma solução anestésica já mencionada. Em seguida, foram 

feitas incisões perpendiculares entre si de aproximadamente 15mm. O tecido foi então 

retirado, desepitelizado e mantido hidratado com irrigações de soro fisiológico estéril 

(Figuras 4 e 5). 



  

 

  

Figura 4: Área doadora (Demarcação das incisões - Ferida cirúrgica após a remoção 

do enxerto) 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 5. Desepitelização do enxerto gengival 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Na sequência, foi realizada a sutura na área doadora com fio de nylon 4.0 

Technew®, com pontos simples interrompidos (Figura 6). Para proporcionar conforto à 

paciente, foi adicionada uma camada de cimento cirúrgico Coe Pack® na região, 

protegendo-a. 

Figura 6. Sutura da área doadora 
Fonte: Arquivo Pessoal 



  

O enxerto foi posicionado na área receptora por meio de uma sutura 

suspensória isolada e compressiva, porém não foi suficiente para preencher a área da 

incisão, devido a uma irregularidade da raiz que foi compensada. Após a sutura, o 

cimento cirúrgico Coe Pack® também foi inserido nessa região, protegendo- a (Figura 

7). 

 

 
Figura 7. Enxerto posicionado e mantido pela sutura 
Fonte: Arquivo Pessoal 

As recomendações pós-operatórias prescritas à paciente foram: uso interno de 

amoxicilina de 500mg durante 07 dias de 08 em 08 horas, dipirona sódica de 1g de 06 

em 06 horas, nimesulida de 100mg de 12 em 12 horas e bochecho com clorexidina 

0,12% durante 03 dias. Dez dias após o procedimento cirúrgico, no dia 09 de abril de 

2021, foi realizada a troca do cimento cirúrgico após a remoção dos pontos da área 

doadora e da área receptora. Na semana seguinte, dia 16 de março de 2021, todo o 

cimento foi removido e foi observado uma boa recuperação tecidual e o início da 

formação de um tecido ceratinizado. Além disso, a paciente já relatou o cessar da 

sensibilidade e sentir conforto na região. O acompanhamento pós operatório pode ser 

observado na Figura 8. 

 
Figura 8: Aspecto pós-operatório após 10 (A) e 17 dias (B).  
Fonte: Arquivo Pessoal



  

 

A Figura 9 evidencia a estabilidade do resultado obtido após 06 meses (01 de 

outubro de 2021) decorridos do procedimento cirúrgico. A paciente iniciou o tratamento 

ortodôntico para as devidas correções dentárias, principalmente na região de incisivos 

inferiores. Após a finalização do tratamento ortodôntico, o caso será reavaliado e a 

paciente poderá ser submetida a nova cirurgia periodontal para a otimização do 

resultado de recobrimento radicular. 

 
Figura 9: Aspecto após 06 meses da cirurgia. 
Fonte: Arquivo Pessoal 
 

DISCUSSÃO 

Na recessão gengival, acontece a migração da margem gengival e, 

consequentemente, uma exposição da raiz e da junção cemento-esmalte. Trata-se de 

uma patologia multifatorial e ocorre com maior prevalência em indivíduos com fenótipo 

gengival fino devido à escovação inadequada, a tratamentos ortodônticos, à oclusão 

traumática, a inserções musculares alteradas, à higiene oral inadequada e ao mau 

posicionamento dentário. Dentre suas principais consequências, destacam-se a 

hipersensibidade dentinária, o comprometimento estético, as cáries radiculares, as 

abrasões cervicais e a progressão da doença em regiões em que o controle de 

biofilme é comprometido. Essa patologia atinge principalmente indivíduos adultos, 

sendo mais comum em homens (JOHAL et al., 2013; LIMA et al., 2020; PEREIRA, 

2016).  

No presente relato, a exposição radicular veio acompanhada de 

hipersensibilidade dentária, que consistiu em um dos móvitos pelo qual a paciente 

resolveu realizar o tratamento cirúrgico periodontal. Além de possuir um biotipo 

gengival fino, que contribuiu para o agravamento da condição, a paciente relatada já 



  

havia se submetido a um tratamento ortodôntico e usava uma contenção ortodôntica 

fixa 3 x 3 colada em todos os elementos. A má finalização do tratamento ortodôntico foi 

a provável causa da vestibularização do dente 31 que culminou na recessão gengival 

associada. 

A posição adequada dos incisivos inferiores é um dos maiores desafios para o 

tratamento ortodôntico, principalmente em se tratando da estabilidade e das condições 

periodontais. Ao realizar a movimentação dos dentes pelo interior do osso alveolar, 

acontece uma nova modelação dos tecidos moles e duros, circundando várias células 

com reações teciduais, sendo assim, ocorre um reparo nas fibras periodontais. A 

discussão acerca da associação entre a movimentação ortodôntica excessiva e a 

indução da perda de inserção gengival, principalmente na face vestibular, gerando a 

recessão gengival é inconclusiva (CLOSS, GREHS, RAVELI e RÕSING, 2009). 

Miller levou em consideração, ao classificar as recessões gengivais, a dimensão 

da RG e a perda óssea entre os dentes. Tal classificação é utilizada como fator 

prognóstico do tratamento cirúrgico das recessões gengivais. Após a análise 

radiográfica periapical do presente caso, a recessão gengival que acometia o elemento 

dentário 31 foi enquadrada na Classe II de Miller, caracterizada pela perda que excede 

a linha mucogengival, porém sem perda de tecido ósseo interdentário (GUIMARÃES, 

ROMANO, NARDO e ALEIXO, 2012). 

O tratamento mais utilizado para correção das recessões gengivais são as 

cirurgias plásticas periodontais. Dentre elas, destaca-se a técnica de enxerto gengival 

livre que apresenta grande vantagem em relação às demais técnicas por proporcionar 

um aumento tecidual em espessura, altura, largura e realizar o aprofundamento de 

vestíbulo. Uma limitação da técnica supracitada é referente ao suprimento sanguíneo 

no leito receptor, uma vez que ocorre sua deseptelização para que o enxerto seja 

adicionado ao local. Embora haja essa limitação, a técnica apresenta boa 

previsibilidade. A formação de um coágulo próximo à área enxertada favorece a 

cicatrização da ferida cirúrgica (ALVES et al., 2012; SILVA et al., 2021).  

No presente relato, a cicatrização das áreas doadora e receptora ocorreu dentro 

dos padrões de normalidade. Antecedendo o tratamento, o profissional realizou a 

prescrição da profilaxia antibiótica, com intuito de prevenir infecção pós-operatória. É 

importante salientar que, em pacientes que possuem algumas patologias, como 

alterações cardiovasculares com risco de endocardite infecciosa, sempre será feita a 

prescrição da profilaxia antibiótica. Já no caso dos pacientes sadios, dependerá da 



  

conduta do profissional. A medicação de escolha será um antimicrobiano ou antibiótico 

com amplo espectro e de baixa toxicidade ao seu paciente (ALMEIDA, CARDOSO, 

LIMA e BOURGUIGNON FILHO, 2020). 

O anestésico de escolha para o caso foi a lidocaína 2% com o vasoconstritor 

epinefrina 1:100.000, conduta mais recorrente na odontologia, considerado padrão 

ouro e por possuir baixa toxicidade. O vasoconstritor foi associado devido ao fato de a 

paciente não apresentar nenhuma alteração sistêmica e por ele contribuir com a 

hemostasia (COELHO, PIMENTA, ANDRADE e SILVA, 2021). 

Conforme a literatura, várias técnicas podem ser indicadas para a recobrimento 

radicular, dentre elas o enxerto de tecido mole pediculado que subdivide-se em 

retalhos reposicionados e retalho posicionado coronariamente ou enxertos de tecido 

mole livre, que podem ser divididos em enxertos epitelizados ou subepiteliais de tecido 

conjuntivo. É possível evidenciar que a técnica de enxerto subepitelial de tecido 

conjuntivo está correlacionada ao posicionamento coronal de um retalho com 

espessura parcial. Há, ainda, a probabilidade do uso de membranas para recobrimento 

de recessões gengivais (LANDIM et al., 2009). 

A técnica de enxerto subepitelial de tecido conjuntivo é considerada atualmente 

a melhor técnica para melhoria da estética de recessões gengivais múltiplas, pois 

envolve um retalho envelope no leito receptor, com flexibilidade e inserção de um 

tecido conjuntivo retirado no seu interior, realizando um reposicionamento coronário do 

retalho. Essa técnica é vantajosa pois há uma semelhança de coloração entre o 

enxerto e o tecido gengival, ocorrendo, também, um suporte sanguíneo para o osso 

alveolar e para o enxerto no leito receptor, diminuindo assim a possibilidade de 

necrose tecidual e a falha da técnica (RODRIGUES, ALVES, SEGUNDO, 2010; 

VENTURIM et al., 2011). No presente caso, foi possível notar a diferença de coloração 

entre o enxerto e o tecido gengival, após a o recobrimento radicular realizado a partir 

do enxerto gengival livre. Tal alteração de coloração entre o tecido doado e o leito 

receptor já era esperada bem como o não recobrimento radicular total (SILVA et al., 

2021). A escolha por essa técnica levou em consideração a necessidade em aumentar 

o tecido queratinizado na região apical. Embora a técnica de enxerto subepitelial de 

tecido conjuntivo seja considerada como padrão ouro para recobrimento radicular e 

também proporcione ganho de tecido queratinizado, a vestibularização do elemento 

dentário neste caso era um fator limitante para a aplicação desta técnica. 

Após o reposicionamento dentário com ajuda de novo tratamento ortodôntico, 



  

uma nova cirurgia de recobrimento radicular total será realizada. A técnica de Sculean 

permite cobrir de forma previsível recessões mandibulares vestibulares isoladas e 

profundas. Por conseguinte, será a técnica de escolha para essa segunda etapa do 

tratamento.  

Sculean e Allen (2018) demonstraram os resultados da técnica quando aplicada 

em 34 pacientes com recessões isoladas em elementos anteriores, após 12 meses de 

cirurgia houve uma cobertura substancial da retração em todos os elementos tratados, 

sendo que os melhores resultados dessa técnica foram observados em defeitos classe 

I e II de Miller. Portanto, a técnica de enxerto subepitelial de tecido conjuntivo por meio 

do túnel fechado lateralmente (Sculean) apresenta uma boa previsibilidade para o 

tratamento das retrações gengivais mandibulares profundas isoladas classe I, II e III de 

Miller (SCULEAN e ALLEN, 2018).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As recessões gengivais acometem indivíduos em diferentes faixas etárias e 

podem ser desencadeadas por fatores diversos. Felizmente, atualmente várias 

técnicas cirúrgicas periodontais estão disponíveis e com alto grau de previsibilidade 

para o recobrimento radicular. A escolha pela técnica dependerá da extensão, da 

localização, da quantidade de tecidos envolvidos, da necessidade estética, dentre 

outros fatores. Embora não seja considerada atualmente como o padrão ouro em 

recobrimento radicular, o enxerto gengival livre continua sendo uma técnica 

amplamente utilizada e indicada em situações que necessitam de grande ganho de 

tecido queratinizado. Além disso, apesar de algumas limitações, como a estética, essa 

técnica apresenta bons resultados quando aplicada corretamente. No presente caso a 

primeira fase do tratamento, realizada a partir do recobrimento radicular pela técnica 

do enxerto gengival livre obteve êxito. Houve um aumento significativo de tecido 

queratinizado na região apical do dente isolado acometido com a recessão gengival. O 

recobrimento não foi total, porém já era esperado, como previsto pela própria técnica e 

em decorrência da vestibularização do dente em questão. 
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FRENECTOMIA LABIAL: RELATO DE CASO 
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RESUMO 

Os freios ou frênulos são importantes estruturas anatômicas presentes na cavidade 
oral localizados no ventre língua (freio lingual) ou no lábio superior e inferior (freio 
labial). Algumas vezes, podem se encontrar alterados, hipertrofiados e provocar 
consequências negativas para o paciente, dentre elas alterações estéticas, 
funcionais e fonéticas. A presença dessas anormalidades pode interferir na 
adaptação de próteses dentárias, no surgimento de retração gengival, de diastemas 
inter incisais, além de interferir no movimento labial e/ou lingual. O objetivo do 
presente trabalho foi descrever o caso clínico de uma paciente atendida na Clínica 
Odontológica do Centro Universitário Vértice  UNIVÉRTIX, Matipó/MG, 
diagnosticada com anormalidade do freio labial e submetida à cirurgia de 
frenectomia labial. A queixa principal da paciente era em relação a estética 
resultante de um freio labial hipertrófico. Não foram observadas alterações na fala, 
bem como diastema entre os incisivos centrais superiores. A cirurgia aconteceu sob 
anestesia local a nível ambulatorial sem intercorrências. Os pontos foram removidos 
após uma semana decorrida da cirurgia e a cicatrização ocorreu dentro dos padrões 
de normalidade. No presente caso, a cirurgia de frenectomia labial ocorreu por 
questões estéticas e obteve resultado satisfatório. Além da estética alcançada, as 
restrições de movimento do lábio superior foram eliminadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Freio labial; Diagnóstico; Cirurgia bucal.  
 

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

INTRODUÇÃO 

A cavidade oral é composta por diversas estruturas anatômicas 

imprescindíveis para o seu funcionamento. Estruturas como dentes, língua, 

periodonto, bridas e frênulos, de forma conjunta, promovem conforto para a 

realização de movimentos como mastigação, fonação, deglutição, entre outros.  

Com formação na décima semana de vida intrauterina, os frênulos  também 

chamado de freios  são estruturas delgadas de tecido mole que unem uma 

estrutura móvel a outra fixa (REBELO, 2021).  Trata-se de uma prega da membrana 

mucosa e de tecido fibroso, que, na maioria das vezes, se apresenta com um 

aspecto triangular, aderindo-se na superfície interna da linha mediana do lábio 

(VIEIRA, 2012).    

Os freios labiais são encontrados tanto na maxila quanto na mandíbula, 

possuindo as mesmas características funcionais em ambas as arcadas. Embora 



sejam indispensáveis em qualquer faixa etária, os freios labiais possuem importante 

função nos primeiros anos de vida, por auxiliarem nos processos de sucção do leite 

materno (REBELO, 2021). Ao nascimento, é comum que o freio labial esteja inserido 

na região da papila incisiva. Porém, ele tende a reduzir sua amplitude durante o 

desenvolvimento da dentição. Em alguns casos, um processo patológico se 

estabelece e o teto labial persiste, não ocorrendo a regressão do freio (SANTOS, 

OSÓRIO e FRANZIM, 2014). 

Assim como todas as estruturas anatômicas, os freios podem sofrer variações 

que podem limitar o seu funcionamento. Isso acontece quando a sua inserção se 

encontra fora do lugar habitual, próximo à margem gengival, possibilitando o 

aparecimento de problemas periodontais. Além do impacto periodontal, essa 

variação pode gerar impactos negativos na vida do paciente, tais como: insatisfação 

estética, dificuldade na movimentação do lábio e na higienização oral (SILVA et al., 

2020).  

           Embora seja uma anormalidade pouco frequente (MEDEIROS et al., 2018), o 

posicionamento incorreto do frênulo pode acarretar efeitos adversos importantes.   

Segundo Rosa et al. (2018), um freio labial mal posicionado pode desencadear uma 

variedade de problemas na cavidade oral, como a inibição de movimentos dos lábios 

e da língua, má adaptação de próteses, inflamação gengival, retração gengival e 

perda óssea, além do comprometimento estético e funcional.  

Os exames clínico e radiográfico são os melhores meios para diagnóstico 

desse tipo de anomalia. Os aspectos intrabucais observados são a inserção baixa 

na margem gengival ou na papila interproximal, isquemia da papila na face palatina 

quando o freio é tracionado  e a presença de diastema interincisal mediano 

(SANTOS, OSÓRIO e FRANZIM, 2014). 

Com o objetivo de reduzir de modo significativo o excesso do tecido livre 

interdentário, pode ser necessário reestabelecer a anatomia da região, removendo 

totalmente (frenectomia) ou parcialmente (frenotomia) o tecido hipertrófico 

(CAVALCANTE et al., 2009).  

Além das intervenções cirúrgicas supracitadas, o freio labial também pode ser 

removido por meio do laser (OZCELIK, SEYDAOGLU e HAYTAC, 2006; ABULLAIS 

et al., 2016) que apresenta algumas vantagens se comparada a incisão 

convencional.  No entanto, é uma técnica pouco utilizada (ROSA et al., 2018).   



A frenectomia labial pode se diferenciar quanto ao tempo operatório e as 

recomendações pós-operatórias. Na técnica convencional, o freio é apreendido com 

pinças hemostáticas e todo o tecido circundante e sua inserção são excisados com 

uma lâmina de bisturi (SILVA, SILVA e ALMEIDA, 2018; ROSA et al., 2018). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi descrever o caso clínico 

de uma paciente, atendida na Clínica Odontológica do Centro Universitário Univértix 

- Matipó/MG, diagnosticada com anormalidade do freio labial e submetida à cirurgia 

de frenectomia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

FREIO LABIAL SUPERIOR 

 O freio labial se apresenta em forma de uma dobra que se insere na mucosa 

alveolar e estendendo-se até na mucosa de revestimento, sendo responsável por 

controlar os movimentos vestibulares do lábio superior e normalmente apresentam 

alterações morfológicas. Presente já ao nascimento, o freio labial superior se localiza 

na linha média e é constituída de tecido fibromuscular ou fibroso que se cobre por 

uma membrana mucosa (SOUZA et al., 2017). 

 

FUNCIONALIDADE DO FREIO LABIAL 

O freio labial, assim como os demais freios orais, são estruturas constituídas 

em sua grande maioria por fibras conjuntivas, não possuindo em sua composição as 

fibras musculares (RUGEL, 2021). Desse modo, como todos os agrupamentos que 

compõem o corpo humano, as estruturas orais apresentam funcionalidades 

divergentes que, em conjunto, integram a homeostasia do indivíduo (SANTOS et al., 

2014). Assim, a cavidade bucal, em sua grande totalidade, conta com uma 

diversidade de morfologias que permitem os movimentos e contribuem para abertura 

e fechamento bucal, fala, mastigação, deglutição, entre outras variações (NARVAI e 

FRAZÃO, 2008). 

Desse modo, os freios são imprescindíveis para suportar ou proporcionar 

harmonia ao lábio superior, mantendo-o assim estável e firme (PONTE, 2020). 

 

IRREGULARIDADES DO FREIO LABIAL 



A presença de frênulos anormais pode resultar em diversas consequências, 

como problemas ortodônticos e periodontais que podem vir a existir. Os diastemas 

são as complicações mais frequentes (PONTE, 2020).  

Essas irregularidades também podem dificultar a escovação e levar a uma 

movimentação da gengiva marginal, possibilitando o aparecimento de doenças 

periodontais, devido ao acúmulo de placa bacteriana (ALVES, 2020). 

Foram considerados como anormais o freio bífido, com recesso, duplo, teto-

labial persistente e com ocorrência de duas ou mais anormalidades e variações 

(ALVES, 2020).  

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Quando um freio ocasiona problemas orais, é necessário de modo completo 

removê-lo, eliminando o tecido interdentário excessivo. Essa intervenção cirúrgica é 

denominada frenectomia e consiste em um procedimento pouco invasivo, com altas 

probabilidades de êxito. Além disso, apresenta conduta técnica rápida, objetiva e 

econômica, com trans e pós-operatório sem complicações evidentes 

(CAVALCANTE, et al., 2009). 

A realização da cirurgia de remoção de freio anormal ocorre de diversos 

modos, havendo diversas técnicas e manobras cirúrgicas que se adequam a este 

tipo de procedimento. A frenectomia pode ser realizada com ajuda de técnica 

tradicional com lâmina de bisturi, por meio do lazer cirúrgico ou da eletrocirurgia 

(PONTE, 2020).  

TIPOS DE CIRURGIA 

A frenectomia (remoção total do freio) e frenotomia (secção do freio sem 

eliminá-lo) são métodos para a remoção cirúrgica do freio labial superior, além de 

vários outros métodos existentes. É indispensável a administração de anestésico em 

todos os procedimentos cirúrgicos e a técnica mais indicada é a anestesia local 

infiltrativa com lidocaína a 2% com 1.80000 de adrenalina. A administração é no 

fundo do vestíbulo por vestibular e por palatino na área da papila palatina. O uso da 

lâmina n°15, agulhas de diâmetro pequeno e fio de sutura monofilamentado 

reabsorvível é recomendado para que não aconteça trauma tecidual durante o 

procedimento (PINTO, 2018).  



Existem duas técnicas cirúrgicas para realizar a frenectomia: a técnica 

convencional  que consiste em apreender totalmente o freio labial com pinças 

hemostáticas e em seguida removê-lo com uma lâmina de bisturi, posteriormente, 

realizando a sutura dos tecidos  e a outra técnica que utiliza bisturi por lasers, 

eliminando a necessidade de suturas (ALVES, 2020). 

PÓS OPERATÓRIO 

Embora o procedimento de remoção do freio anormal seja considerado 

simples, o pós-operatório pode vir acompanhado de dor, desconforto, edema e, até 

mesmo, hemorragia, condições comuns a grande maioria das intervenções 

cirúrgicas na cavidade oral (RUGEL, 2021).  Desse modo, a medicação analgésica e 

anti-inflamatória faz-se necessária (GONZAGA, PERDIGÃO e SOUZA, 2021), 

seguida de cuidados pós cirúrgicos, como higienização oral suave, consumo de 

alimentos líquidos e pastosos nos primeiros dias, esquive de fontes de calor 

excessivo e práticas de atividades físicas intensas. (CARDOSO et al., 2016). 

 

 RELATO DE CASO 

Trata-se de um estudo de caso da Paciente A. A. S., gênero feminino, de 17 

anos de idade, que procurou atendimento odontológico na Clínica Odontológica do 

Centro Universitário Vértice - UNIVÉRTIX. A queixa principal que motivou a procura 

pelo atendimento foi relatada com as seguintes palavras: Quero melhorar a estética 

do meu sorriso . Durante a anamnese, realizada, em fevereiro de 2020, a paciente 

relatou não lembrar a última vez que foi a um Cirurgião-Dentista. Relatou fazer 

higienização bucal de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando fio dental e enxaguante bucal. A 

paciente alegou não estar sob nenhum tratamento médico e não fazer uso de 

nenhum medicamento de uso contínuo, informou ser alérgica à dipirona sódica.  

Ao exame físico intrabucal, notou-se a presença de um periodonto rosado, 

sem presença de edema ou secreção e foi observado um freio labial hipertrófico 

que, segundo relatos da paciente, dificultava a escovação e incomodava-a 

esteticamente. Além disso, o referido freio restringia os movimentos do lábio 

superior. Foi observada, ainda, a existência de uma fratura no terço incisal do dente 

21 (FIGURA 1). 



 

 
Figura 1: Vista frontal do sorriso e vista aproximada do freio labial hipertrófico. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 

Também foram diagnosticadas lesões cariosas nas faces oclusais dos dentes 

26, 27, 37, 46 e 47. Ainda na primeira consulta, foi realizada uma profilaxia, 

passadas instruções de higiene oral e solicitada uma radiografia panorâmica. Nas 

consultas subsequentes, os dentes foram restaurados e a paciente foi remarcada 

para avaliação cirúrgica após o período de férias escolares. Em agosto de 2020, 

novo contato foi estabelecido com a paciente que retornou para reavaliação e, 



então, a cirurgia de frenectomia foi agendada e realizada em setembro daquele 

mesmo ano. 

 No dia 24 de setembro de 2020, a Frenectomia Labial foi realizada. 

Inicialmente, foi feita uma antissepsia intra e extraoral com clorexidina a 0,12 e 2%, 

respectivamente. Em seguida, foi utilizado um anestésico tópico (Benzocaína) na 

região de incisivos superiores e realizada uma anestesia infiltrativa com lidocaína a 

2% com epinefrina (1:100.000) na mesma região. 

 Com a utilização de duas pinças Halstead Mosquito, uma curva e uma reta, o 

freio labial foi delimitado. Em seguida, foram realizadas incisões com lâmina de 

bisturi nº 15. As incisões foram feitas sobre as superfícies interna e externa das 

pinças. O freio então foi removido. As fibras inseridas na mucosa alveolar também 

foram removidas a fim de prevenir recidiva. A sutura foi realizada em toda a 

extensão das incisões, com fio não reabsorvível de seda 3-0, com ajuda de pontos 

simples interrompidos (FIGURA 2). 

 

  

 



 
Figura 2: Sequência operatória de remoção do freio labial superior hipertrófico e sutura. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 
 

A prescrição pós-operatória foi de Ibuprofeno 600mg de 08 em 08 horas e 

Paracetamol de 750mg de 08 em 08 horas por 48 horas  

Na semana seguinte, os pontos foram removidos e a cicatrização da ferida 

cirúrgica foi avaliada (FIGURA 3).  

 

 
Figura 3: Remoção de sutura uma semana após a frenectomia. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 



A paciente foi remarcada para uma consulta de acompanhamento após 06 

meses, porém não retornou.  

 

DISCUSSÃO 

Embora não cause uma patologia importante na cavidade bucal 

(DELMONDES, GUTIERREZ, IMPARATO e RAGGIO, 2021), o freio labial superior 

anômalo pode originar uma série de desordens que podem resultar em uma 

sequência de problemas, como o descontentamento estético (MACEDO, CASTRO, 

PENIDO e PENIDO, 2012), conforme aconteceu no relato de caso abordado. É, 

sobretudo, importante que, antes de uma intervenção cirúrgica, seja realizada uma 

avaliação clínica minuciosa seguida de exames radiográficos complementares, caso 

sejam necessários (CAVALCANTE et al., 2009). Durante o exame clínico, a manobra 

de Graber é realizada a fim de auxiliar no diagnóstico da anomalia. A manobra 

consiste no tracionamento do lábio e visualização de uma área isquêmica próxima a 

papila incisiva (COSTA, 2013). 

Quanto à etiologia e ao tratamento do freio labial anômalo, algumas 

contradições ainda são apresentadas na literatura científica (MACEDO, CASTRO, 

PENIDO e PENIDO, 2012). Segundo Díaz Pízan, Lagravére e Vilena (2016), a 

alteração pode ocorrer durante as fases do crescimento facial, ocasionando 

variações em sua forma, tamanho e, até mesmo, posição. Delmondes, Gutierrez e 

Imparato, (2021) ressaltam o caráter dinâmico do freio labial, destacando que sua 

alteração pode interferir diretamente na fala e demais movimentos da musculatura 

oral. 

Dentre as consequências decorrentes da presença de um freio labial 

hipertrófico, pode-se citar: estética desfavorável, acometimento periodontal e 

fonação deficiente (ALMEIDA et al., 1999). O surgimento de diastema entre os 

incisivos superiores é uma queixa comum dos pacientes com hiperplasia do frênulo 

labial superior (SANTOS, OSÓRIO e FRANZIN, 2014). Além disso, na presença de 

uma hiperplasia tecidual a higienização da área pode ser prejudicada, podendo 

culminar no surgimento de doenças periodontais (ESCODA e AYTÉS, 2004). No 

presente caso, a queixa da paciente diante da presença do frênulo labial hipertrófico 

era estética. A presença de diastema inter incisivos e distúrbios na fala não foram 

notados. 



Uma vez diagnosticada a anomalia do frênulo labial, a cirurgia deve ser 

realizada. A anestesia local infiltrativa bilateral é a técnica anestésica mais indicada 

(CAVALCANTE et al., 2009). A anestesia não deve ser realizada em cima do freio 

labial, uma vez que ocasionaria um cenário disforme do mesmo, prejudicando a 

delimitação da incisão. É importante destacar, ainda, a necessidade de deposição 

da solução anestésica na região inervada pelo nervo nasopalatino, localizado na 

região anterior do palato, entre os incisivos centrais superiores (VIEIRA, et al., 

2014). 

Muito se discute sobre a efetividade das técnicas cirúrgicas para cirurgia de 

frenectomia. Devishree e Shubhashini (2012) defenderam a teoria de que o correto 

diagnóstico e a técnica utilizada determinam o sucesso do procedimento. O presente 

relato faz menção a um freio hipertrófico que  segundo a classificação de Sewerin 

definida nos anos 70  caracteriza-se como freio teto labial persistente (SEWERIN, 

1970).  A manobra cirúrgica aplicada ao caso foi a técnica romboidal, que recebe 

esse nome devido a uma ferida romboide profunda que se dá após a retirada das 

pinças com a porção triangular do frênulo (COSTA, 2013). O relato apresentado 

também teria altas probabilidades de desfecho positivo se executada por meio do 

laser cirúrgico.  

A laserterapia é uma tecnologia atual e muito utilizada na odontologia para a 

realização de uma variedade de procedimentos. Diferenciados pelo comprimento de 

onda de luz que fornecem, existem vários tipos de laser (BOJ et al., 2012; 

PINHEIRO et al., 2018). O procedimento de frenectomia por meio do laser cirúrgico 

apresenta algumas vantagens quando comparado às técnicas que exigem incisão, 

como não necessitar de sutura, promoção de hemostasia instantânea e menor 

desconforto pós-operatório (SANTOS et al., 2007; CAMEROM e WIDMER, 2003). 

Em contrapartida Rosa et al., (2018) e Souza et al., (2015) destacaram a 

necessidade de maior desempenho técnico do profissional e o alto custo da 

aparelhagem necessária como as maiores desvantagens para realização da 

frenectomia labial por meio da laserterapia. A laserterapia não foi considerada no 

presente caso pela ausência do equipamento na Instituição onde a paciente foi 

tratada. 

A sutura consiste na união dos tecidos que foram separados durante a 

sequência cirúrgica por meio de um fio agulhado (CASTRO, BONA e ÁVILA, 2007). 

Essa manobra possui importantes objetivos como, por exemplo, facilitar a 



cicatrização, propiciar hemostasia e prevenir infecções. Segundo Medeiros, Araújo-

Filho e Carvalho, (2016), os fios de sutura utilizados para a realização dessa etapa 

cirúrgica são divididos em dois grandes grupos: os fios reabsorvíveis  fagocitados 

pelo organismo  e os fios não absorvíveis  comumente utilizados na odontologia 

por apresentarem alta resistência e menor custo. 

 As orientações pós-operatórias bem como as prescrições medicamentosas 

visam a reduzir respostas inflamatórias intensas e quadros de dor (GONZAGA, 

PERDIGÃO e SOUZA, 2021). A fim de promover essa função, os fármacos 

analgésicos e anti-inflamatórios são comumente prescritos para estabelecer um 

controle da resposta inflamatória e da sintomatologia dolorosa. A Dipirona sódica, 

um dos medicamentos mais utilizados na odontologia (FERNANDES e KOZLOWSKI 

JÚNIOR, 1995), é administrado por via oral e age no organismo controlando a dor, a 

febre e a inflamação. No entanto, durante a anamnese do caso clínico apresentado, 

a paciente declarou ter alergia à Dipirona, o que descartou a possibilidade de 

prescrição desse fármaco. Sendo assim, o Paracetamol e o Ibuprofeno, descritos 

como medicações de tolerabilidade similar (WANNMACHER, 2005), foram os 

medicamentos de escolha.  

O momento considerado ideal para a correção cirúrgica do freio hipertrófico 

varia de autor para autor. Segundo Suter et al., (2014) não é recomendado a 

intervenção em pacientes ainda em fase de dentição decídua, devido às 

possibilidades de diagnóstico precipitado. No relato de caso descrito, a paciente 

possuía 17 anos de idade, corroborando o preconizado por Furlaneto, Reis e Heitz, 

(2001) que defende a realização do procedimento cirúrgico em idade tardia, após a 

erupção dos caninos permanentes. Os autores acreditam que, realizado nesse 

momento, as chances de recidivas se tornam menores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os freios labiais são estruturas anatômicas de grande importância na 

cavidade oral. Em determinados casos, eles podem possuir uma extensão anormal e 

pode ser necessário uma cirurgia de frenectomia para a sua reinserção. No presente 

caso, a cirurgia de frenectomia labial se deu por questões estéticas e obteve 

resultado satisfatório. 
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FRENECTOMIA LINGUAL NA ODONTOPEDIATRIA RELATO DE CASO 
 

Acadêmicas: Amanda Costa Souza e Iana Layla Mendes Cerqueira 

Orientadora: Jéssica Cristina Avelar. 

RESUMO  
O freio lingual é uma estrutura anatômica que desenvolve importante papel no ato 
da sucção, fala e alimentação. A anquiloglossia constitui uma anomalia congênita 
sendo caracterizada por alteração no freio da  língua  que  resulta  em  limitações 
dos movimentos dessa estrutura, podendo ser identificada em diferentes faixas 
etárias. O presente trabalho tem como proposição relatar um caso clínico de 
frenectomia lingual em paciente pediátrico, bem como, a conduta clínica e cirúrgica 
para o presente caso. Paciente, M.M.S.C, do gênero masculino, 09 anos de idade, 
compareceu a Clínica de Odontológica  do  Centro  Universitário 
Vértice/UNIVERTIX, para avaliação clínica geral. O paciente foi submetido  ao 
exame clínico, sendo verificada a presença de baixa inserção do  freio  lingual. 
Diante das  características  clínicas,  o diagnóstico  foi  de  anquiloglossia,  e  o  
plano de tratamento  instituído  foi  a  frenectomia  lingual.  O  procedimento  
cirúrgico contou com  as seguintes  etapas:  anestesia  infiltrativa  e  secção  do  
freio lingual com a utilização de tesoura de ponta reta. Após a realização do 
procedimento cirúrgico pode-se observar melhor mobilidade da língua do paciente, 
que foi encaminhado ao Serviço de Fonodiaulogia para melhora na fonação. 
Conclui-se que a frenectomia mostrou-se eficiente para melhorar a postura e 
mobilidade da língua no presente caso. Destaca-se ainda a necessidade de um 
diagnóstico e intervenção cirúrgica adequada para a resolução dos casos de 
anormalidades no freio lingual.  
  
  
PALAVRAS-CHAVE: Odontopediatria; Freio Lingual; Frenectomia; Frênulo;  
Periodontia; Cirurgia; Frenotomia; Anquiloglossia; Pediatria; Odontologia.  

  
  
INTRODUÇÃO  
  O freio lingual, ou frênulo da língua consiste em uma dobra mediana de 

membrana mucosa que conecta a língua ao assoalho bucal (SILVA, REZENDE, 

RANK e RANK 2016). É composto por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, células 

gordurosas além de ser coberto por um epitélio pavimentoso estratificado e, 

frequentemente, por fibras superiores do músculo genioglosso (IZOLANI NETO et  

al., 2014; ARAUJO et al., 2016; SILVA, REZENDE, RANK e RANK 2016; COSTA, 

2020). Considerado como uma estrutura anatômica importante para a sucção, a 

fala e a alimentação, por vezes o freio lingual pode se encontrar encurtado e 

aderido, podendo interferir nos movimentos da língua e consequentemente nas 

referidas funções supracitadas (KONRAD et al., 2019).  



A anquiloglossia, também conhecida como língua presa consiste em uma 

malformação anatômica embriológica da língua e é caracterizada por um freio labial 

anormalmente curto (VARADAN et al., 2019). Essa alteração ocorre mediante uma 

pequena porção de tecido que não sofreu apoptose durante o seu desenvolvimento 

embrionário. Nestes casos, o ápice da língua encontra-se contraído para baixo e ao 

ser tracionada para fora da cavidade bucal forma-se uma depressão em sua 

extremidade. Além de interferir na fala, na sucção e na alimentação, um freio labial 

curto pode ocasionar, em situações mais complexas, a limitação do crescimento da 

mandíbula, quando não realizada a intervenção cirúrgica de forma precoce 

(IZOLANI NETO et al., 2014; ARAUJO et al., 2016; COSTA,2020). O aleitamento 

materno também pode ser prejudicado quando a anquiloglossia se faz presente 

(JAMANI, ARDINI e HARUN, 2020).  

Caracterizada como uma alteração assintomática, a anquiloglossia parece 

ser mais prevalente no sexo masculino e sua taxa de incidência variável é de 2,8% 

a 10,7% (MESSNER et al., 2020). Sua etiopatogenia não é totalmente conhecida, 

podendo ou não estar relacionada a mutações genéticas ou alterações congênitas 

(RODRIGUES et al., 2015; OLIVEIRA et al.,2019; NETO et al., 2021). Um dos 

métodos de diagnóstico da anquiloglossia é o Teste da linguinha , realizado nas 

primeiras 48 horas após o nascimento do bebê. Aprovada em 20 de janeiro de 

2014, a Lei nº 13.002 estabelece a obrigatoriedade da realização do Protocolo de 

Avaliação do Freio Lingual a partir do referido teste em todos os hospitais e 

maternidades do Brasil (POLIZELI et al., 2017; OLIVEIRA et al.,2019).  

Um fator psicossocial que deve ser levado em consideração relacionado a 

anquiloglossia é o bullying  sofrido por algumas crianças portadoras dessa 

condição. Tal fato ocorre principalmente devido ao comprometimento da fonação  

dos indivíduos afetados pela anquiloglossia (POLIZELI et al., 2017; OLIVEIRA et 

al.,2019).  

As principais opções de tratamento cirúrgico para a anquiloglossia são: A 

frenotomia e a frenectomia, que se diferem basicamente pela sua extensão 

(SUTER e BORNSTEIN, 2009; MOREIRA et al., 2014), podendo ser realizadas com 

o uso do bisturi (convencional) ou do laser (AZEVEDO, MARINHO e BARRETO, 

2020). As frenectomias se caracterizam pela remoção completa do freio, incluindo a 

inserção ao osso subjacente, enquanto na frenotomia, ou frenectomia parcial, 

ocorre apenas a remoção do freio (PINTO et al., 2016; COSTA,2020). Além da 



intervenção cirúrgica, realizada por um Cirurgião-Dentista, a intervenção de um 

fonoaudiólogo pode se fazer necessária para a resolução de problemas 

desenvolvidos na fala. Embora as intervenções cirúrgicas sejam consideradas 

extremamente seguras, em qualquer idade é importante o incentivo a reeducação 

pós-cirúrgica da língua e terapia da fala para obtenção de melhores resultados 

(FOURNIER-ROMERO et al., 2017).  

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de um paciente 

infantil com anguiloglossia que foi submetido a uma frenectomia lingual na Clínica 

Odontológica Infantil da Faculdade Vértice/UNIVÉRTIX. Novos estudos a respeito 

da temática são incentivados a fim de difundir o conhecimento das técnicas 

cirúrgicas empregadas para a anquiloglossia e principalmente para orientação dos 

profissionais quanto ao diagnóstico precoce e estabelecimento do plano de 

tratamento multidisciplinar.  

  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  A língua atua de forma direta e possui grande importância no sistema 

estomatognático, sendo um fator coadjuvante para a fonação, a mastigação, a 

sucção e a deglutição. Ela é composta pelos músculos extrínsecos genioglosso, 

estiloglosso, hioglosso e palatoglosso e pelos músculos intrínsecos longitudinal 

superior, inferior, vertical e transverso que se inserem e originam na própria língua 

(REZENDE, FURLAN, LAS CASAS e MOTTA, 2016).  

O freio ou frênulo lingual é uma pequena prega de membrana mucosa, que 

conecta a metade do ventre da língua ao assoalho da boca, interferindo nos seus 

movimentos e em suas funções. É formado por tecido conjuntivo fibrodenso de 

fibras superiores do músculo genioglosso. Esta prega da mucosa encontra-se na 

parte mais fixa para uma parte com maior liberdade de movimentos (MARCHESAN, 

MARTINELLI e GUSMÃO, 2012). Além de ser composto por tecido conjuntivo, é 

também rico em fibras colágenas, elásticas e musculares, vasos sanguíneos e 

células gordurosas, coberto por epitélio pavimentoso estratificado. Ocasionalmente, 

ele pode apresentar-se inserido na ponta da língua. Essa anomalia é chamada de 

anquiloglossia (RIBEIRO et al., 2015).  

Durante o desenvolvimento embrionário do freio lingual pode ocorrer uma 

alteração tecidual. Parte do tecido que deveria ter sofrido apoptose durante sua 

formação, permanece na face ventral da língua, resultando em modificações no seu 



ponto de inserção ou até mesmo no tamanho (POMPÉIA et al., 2017). Essa 

modificação anatômica pode ser fundamentada devido a porção do tecido residual 

que não sofreu apoptose ao decorrer da formação embrionária (GOMES, ARAÚJO, 

RODRIGUES, 2015). Essa alteração pode resultar em uma inserção na base 

lingual que pode ser inserida no ápice da língua ou em sua porção anterior. Tal 

variação no freio lingual é descrita como anquiloglossia ou popularmente conhecida 

como língua presa, com etiologia que pode ser de origem hereditária ou não. Além 

de provocar prejuízos futuros na fala, o paciente portador da anquiloglossia pode 

apresentar dificuldades durante a amamentação. Isso se deve ao fato da limitação 

nos movimentos da língua quando a essa anomalia se faz presente (BISTAFFA, 

GIFFONI e FRANZIN, 2017). Esse fato pode gerar transtornos psicológicos entre a 

mãe e o bebê no período do aleitamento materno (SILVA, VILELA, RANK, e RANK, 

2016)  

É válido destacar que o freio corretamente inserido na porção ventral da 

língua e no assoalho da boca exerce uma função importante na limitação adequada 

e na movimentação da língua, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento da 

dentição, com a fala, a deglutição, a sucção e a amamentação (BRAGA LAS et al., 

2009; SILVA, VILELA, RANK, RANK e 2016).  

Quando avaliado, o freio lingual pode ser identificado como normal ou 

alterado. O diagnóstico é realizado normalmente pela inspeção visual do freio, pela 

avaliação da mobilidade da língua e pela checagem da construção articulatória da 

fala do paciente. Várias terminologias já foram descritas para descrever uma 

alteração do freio lingual, dentre elas destacam-se: língua presa, freio curto, freio 

longo, língua aderente, anquiloglossia, anciloglossia dentre outros (GONTIJO, 

2020; DELMONDS, GUTIERREZ, IMPARATO e RAGGIO, 2021).  

Os freios podem ser inicialmente diagnosticados em bebês como normais, 

porém com o passar do tempo podem apresentar mudanças tanto na forma, no 

tamanho e na posição, sendo considerados a partir de então como freios anormais. 

Essas alterações podem ocasionar prejuízos à saúde e bem-estar do paciente, 

interferindo diretamente na sua qualidade de vida. Os fatores prejudiciais 

associados a anquiloglossia são: dificuldade na articulação da fala, na formação 

dos sons, nos movimentos de protrusão e elevação da língua, na mastigação, na 

deglutição e na amamentação em se tratando de recém nascidos (BRITO et al. 

2008).  



Além dessas alterações, quando esta anomalia se faz presente, o paciente 

pode apresentar como consequência boca entreaberta e alterações periodontais. 

As distorções fonéticas envolvendo as letras [s] e [z] são comumente encontradas. 

Para compensar essa adaptação durante a fala pode-se observar uma ocorrência 

na diminuição do espaço maxilar (MARCHESAN, 2010; GONTIJO, 2020).  

As opções de tratamento para a anquiloglossia são baseadas em um método 

conservador e o cirúrgico (não conservador). A indicação do tratamento varia de 

acordo com a idade do paciente e avaliação do profissional. O tratamento cirúrgico 

corresponde a frenectomia lingual, podendo ser executada utilizando tesoura e 

bisturi ou bisturi elétrico. Já o tratamento conservador, se baseia em fonoterapia, 

cujo o objetivo é promover o alongamento da estrutura do freio lingual (OLIVEIRA, 

SANCHES, ANTONIO, 2019). É de suma importância para o melhor desempenho 

funcional o tratamento interdisciplinar da atuação conjunta entre a Fonoaudiologia e 

a Odontopediatria, no qual é possível obter como resultado ganhos antatômicos e 

de mobilidade e  alterações funcionais,  especificamente na fala. A frenectomia 

lingual consiste em um procedimento cirúrgico oral comum realizado para correção 

de freios linguais anômalos. A cirurgia consiste em incisões do freio na superfície 

ventral da língua (VARADÃO et al., 2019).  

A frenectomia lingual proporciona mudanças na mobilidade da língua, 

proporcionando uma melhora significativa na protusão, lateralização e elevação da 

língua em diferentes graus (MELO, et al., 2011; MARCHESAN, MARTINELLI e 

GUSMÃO, 2012).  

Há dois tipos de tratamentos cirúrgicos: a frenectomia, que consiste na 

eliminação total da fibra e a frenotomia, onde ocorre a eliminação parcial do frênulo. 

A última é mais indicada em pacientes adultos em fase de reabilitação protética, já 

a frenectomia é indicada em pacientes infantojuvenis, em casos de freios 

hipertróficos. Na técnica convencional da frenectomia lingual o freio é pinçado por 

meio de duas pinças hemostáticas e posteriormente removido com uma incisão 

realizada com lâmina de bisturi. Uma outra possibilidade é a utilização do laser, que 

substitui o bisturi, proporcionando menor tempo cirúrgico e ausência de dor pós 

operatória. Todas essas técnicas são consideradas procedimentos simples, pouco 

traumáticos  e com prognóstico favorável. No entanto, é de suma importância que o 

profissional seja capacitado e leve em consideração a possibilidade de ocorrências 

de eventos adversos como hemorragias e recidivas (SOUZA, et al., 2015; SILVA, 



SILVA e ALMEIDA, 2018; NUNES, 2020; ALVES e FERREIRA, 2021; RECCHIONI, 

CHRISTIAN et al., 2021.).  

A técnica cirúrgica convencional inicia-se com a anestesia local. Em seguida 

pode ser feita uma transfixação da língua com um fio de sutura. Com as pinças 

hemostáticas delimita-se a área a ser incisionada, e a lâmina de bisturi é deslizada 

paralelamente para a porção a ser seccionada do freio, formando um triângulo no 

tecido removido. Após a excisão é realizada a compressão para contenção do 

sangramento e a sutura deve ser feita (RIBEIRO et al., 2015). A utilização dessas 

pinças diminui o risco de haver laceração do tecido mole. Essas devem ser usadas 

com uma lâmina para remoção completa do tecido (JUNQUEIRA et al., 2014).  

  

 RELATO DE CASO  
  

Paciente M. M. S. C., gênero masculino, 09 anos de idade, compareceu em 

fevereiro de 2020 à Clínica Odontológica Infantil da Faculdade Vértice/ Univértix, 

com a queixa de cárie dentária nos dentes decíduos.  

Durante a anamnese, foi relatado pela mãe do paciente, a responsável M. J. 

S. C., que a criança fazia uso contínuo dos seguintes medicamentos, em 

decorrência do quadro de epilepsia presente: Depakene e Clobazam. Ainda segundo 

o relato o paciente era alérgico ao trileptal. Devido ao quadro sistêmico do referido 

paciente,   foi   solicitado   um   laudo   médico   para   a   realização   do   tratamento 

odontológico no qual o paciente seria submetido a procedimentos sob anestesia 

local.  

Na primeira consulta, em fevereiro de 2020, além da realização do exame 

clínico, foi solicitada uma radiografia panorâmica para avaliação geral. Durante o 

exame físico intrabucal foi notada a presença de um freio lingual curto, aderido e 

volumoso, que limitava a amplitude dos movimentos de elevação e de projeção da 

língua, conforme pode ser observado nas Figura 1 e 2.  

  
  



 

Figura 1. Tentativas de movimentos de elevação da língua até o palato.  

  
  
  

 
Figura 2. Tentativa de movimentos de projeção da língua para fora da cavidade bucal formando um 
coração em seu ápice.  

 

O diagnóstico de anquiloglossia foi estabelecido após a realização do exame 

clínico no qual foi evidenciado as limitações de amplitude nos movimentos da língua 

e através da dificuldade na articulação da fala do paciente, com troca ou distorção 

do fonema r . O tratamento proposto e executado para a referida condição foi o 

cirúrgico, através da frenectomia lingual.  

Nas consultas subsequentes foi realizada a adequação do meio bucal por 

meio de restaurações de ionômero de vidro em lesões cariosas cavitadas. No dia 14 

de abril de 2021 foi realizada a frenectomia lingual.  

O procedimento cirúrgico iniciou-se com anestesia tópica seguida da 

anestesia local infiltrativa regional do nervo lingual, bilateralmente. O anestésico 

utilizado foi a lidocaína com epinefrina a 2% (1:100.000). Para a realização da 



 

técnica convencional foram utilizados os seguintes instrumentais: uma pinça curva e 

uma reta, uma tesoura e um sugador cirúrgico, além de uma lâmina de bisturi nº 15  

e fio de sutura de seda (4-0).  

Inicialmente o auxiliar apreendeu o ápice do freio lingual, localizado próximo a 

ponta da língua, com uma pinça reta e o operador iniciou uma incisão vertical do 

freio a partir da porção apreendida pela pinça. A incisão foi realizada em direção a 

base do freio, localizado no assoalho bucal. Durante o procedimento a pinça curva 

foi utilizada para apreender a porção basal do freio, acima da glândula sublingual 

para a remoção total do mesmo. Após a exérese do tecido foi realizada a divulsão 

com tesoura Íris a fim de romper as fibras musculares. Em seguida, a região foi 

irrigada com soro fisiológico 0,9%, a hemostasia foi obtida e a sutura foi realizada 

por meio de dois pontos simples interrompidos com o fio de sutura de seda (4-0). Foi 

prescrito a dipirona sódica de 500mg de 6 em 6 horas durante as primeiras 48 horas.  

A sequência operatória supracitada pode ser verificada na figura 3.  

   

  

   
 Figura 3. Sequência operatória da exérese do freio lingual e sutura  

Após uma semana de pós-operatório o paciente retornou à Clínica Escola 

para a remoção dos pontos e avaliação do resultado. A figura 4 ilustra a 

cicatrização após os 07 dias e o movimento de protusão da língua para fora da 

cavidade bucal. É possível observar a ausência de limitação da referida 

   



movimentação. A mãe do paciente foi orientada a procurar um serviço de 

fonoaudiologia para avaliação e reestabelecimento da fisiologia normal da 

língua e fonética.  

  

 
  
  
DISCUSSÃO  

 
Popularmente conhecida como língua presa, a anquiloglossia é uma 

anomalia congênita que afeta o frênulo lingual sendo capaz de ser diagnosticada 

em diferentes faixas etárias, podendo interferir de forma direta na movimentação e 

função da língua. A técnica cirúrgica conhecida como frenectomia, possibilita o 

reestabelecimento da mobilidade lingual e que não forme novas ligações teciduais 

após a incisão horizontal do freio (DANELON et al., 2020, SILVA, REZENDE, RANK 

e RANK 2016).  

Estudos apontam que a maior incidência da língua presa se dá no sexo 

masculino. Yasmin Oliveira (2017), relatou que essa alteração está presente entre 

3,0% a 11,0% dos recém-nascidos  e crianças com idade entre 4 a 8 anos e é 

observada principalmente em crianças do sexo masculino, em uma proporção de 

3:19 de  

meninos e meninas. Porém Lima et al. 2018, não encontrarou tal associação entre 

a anquiloglossia e o sexo do recém-nascido (FRAGA et al., 2020). Braga et al. 

(2009), realizarou um estudo transversal em 260 crianças em período escolar, na 

faixa etária entre 6 a 12 anos de idade. Os resultados encontrados revelaram que 

 

  

Figura 4.  Pós - operatório após 07 dias     Cicatrização da ferida cirúrgica e movimento de   
protusão da língua sendo realizado sem limitações.   



47 crianças (18%) apresentaram alteração de frênulo, sendo 28 (60%), 

classificados como curtos; 12 (25%) como anteriorizados e 7 (15%) como curtos e 

anteriorizados. Não houve diferença entre os sexos. Dos indivíduos com frênulo 

alterado, 34 (72 %) apresentaram alteração de fala. Salienta-se que, durante a 

avaliação clinica, deve- se observar abertura de boca do paciente, a presença da 

ponta da língua em formato de coração e a inserção do freio lingual. Já para obter 

um diagnostico seguro em bebes, há o protocolo de teste da linguinha (NETO et al., 

2020).  

A frenectomia é um dos tratamentos cirúrgicos da anquiloglossia, que 

constitui-se na retirada do tecido mucoso que compõem o frênulo lingual. No 

entanto, a frenotomia é indicada para recém-nascidos e lactantes, que se 

caracteriza na incisão linear anteroposterior do freio lingual, sem realizar a completa 

remoção tecidual. (PROCOPIO, COSTA e LIA, 2020). A técnica cirúrgica mais 

indicada para o tratamento dessas alterações em pacientes adultos, geralmente 

após 4 anos de idade e com alterações evidentes, segundo RECCHIONI et al. 

(2021), é a frenectomia que objetiva a remoção completa do freio lingual.  

Na odontopediatria, em situações de deficiências relacionadas aos freios 

bucais, a frenectomia é o tipo de cirurgia mais indicada para a correção do freio 

labial superior e do freio lingual (PEIXOTO et al., 2019). Dessa forma, no caso  

clinico relatado no presente estudo, após ser diagnosticado com o frênulo lingual 

curto, foi indicado a realização da cirurgia de frenectomia devido as limitações de 

fala do paciente causado pela anquiloglossia e a técnica de escolha foi a técnica 

convencional por causa do seu custo e beneficio (LEAL, 2010).  

Diante das técnicas cirúrgicas apresentadas na literatura, Dias et al. (2021), 

descreve que a técnica convencional apresenta vantagem devido ao seu baixo 

custo em comparação ao bisturi elétrico e ao laser cirúrgico de corte e como 

desvantagem risco de edemas, dor pós operatória, hemorragia, infecção , 

reparação tecidual mais lenta e infecções, necessitando de um cuidado maior e 

especifico no pós operatório. A técnica que emprega o uso de bisturi elétrico 

consiste em vantagens de hemostasia instantânea, melhor visualização do campo 

cirúrgico, precisão de corte, menor tempo operatório, menos edema e dor durante o 

pós- operatório e como desvantagem o seu custo mais elevado e risco de 

queimaduras. O laser cirúrgico de corte oferece grandes vantagens tanto quanto o 



bisturi elétrico, assim também como menor edema e dor pós-operatório, precisão 

do corte e tempo reduzido de procedimento, melhor visualização do sítio cirúrgico 

além de dispensar o uso de suturas. A técnica também resulta em excelente 

reparação tecidual e conforto pós-operatório (PATRINE BIRCK, 2019).  

Após a cirurgia de frenectomia lingual, é possível devolver as funções e 

mobilidade da língua permitindo que não se forme nenhuma aderência ao freio e  

melhorando a fonética e deglutição do paciente de forma imediata (DANELON 

et al., 2020; BIRCK, 2020). No presente caso a mobilidade da língua foi devolvida 

de forma imediata após o procedimento cirúrgico. A melhora associada a deglutição 

e fonética foi possível observar na consulta pós-operatória. Embora uma 

significativa melhora tenha sido notada, o paciente foi encaminhado para a 

fonoaudiologia para otimização dos resultados obtidos a partir do reposicionamento 

lingual e de exercícios fonéticos (BRAGA, 2009 e COSTA, 2019).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A anquiloglossia é um desvio da normalidade da inserção do freio lingual que 

pode resultar em problemas estéticos, fonéticos e funcionais. A frenectomia ou a 

frenotomia são os procedimentos indicados nesses casos. No presente caso a 

frenectomia pela técnica convencional obteve resultado satisfatório. Destaca-se 

ainda a necessidade do acompanhamento fonoaudiólogo para adequação fonética.  
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GESTÃO DE MARKETING NA ODONTOLOGIA 
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RESUMO 
 
Atualmente o Brasil conta com elevado número de Cirurgiões-Dentistas, logo, a 
aplicação de estratégias de gerenciamento e de divulgação de clínicas ou 
consultórios odontológicos deve ser entendida como uma ferramenta fundamental 
para o sucesso profissional. Ademais, é necessário que os cirurgiões-dentistas 
sigam os preceitos éticos estabelecidos no Conselho de Ética Odontológica em 
relação ao marketing na odontologia. Objetivo: Analisar as estratégias de gestão de 
marketing empregadas na clínica Luiza Stoupa Espaço Saúde, assim como 
identificar as formas de captação de pacientes com maior retorno sobre o 
investimento inicial. Metodologia: Foram analisadas através do Software 
ControleOdonto as 5 principais campanhas empregadas no empreendimento acerca 
da captação de pacientes. Resultados: Das campanhas de marketing utilizadas, as 
redes sociais apresentaram um maior retorno na captação de pacientes dentre as 
demais analisadas, correspondendo a 43,76% dos 802 pacientes captados na 
clínica no período de janeiro de 2021 à abril de 2022. Foi realizado no 
empreendimento inicialmente um investimento de R$ 56.349,04 no período 
estudado, obtendo como retorno a quantia de R$ 1.509.209,11. Tem-se assim uma 
lucratividade de 2.578,3% diante de todo montante empregado inicialmente. 
Conclusão: Estratégias de marketing para a captação de pacientes se demonstram 
eficazes, com o destaque para as redes sociais, que trouxeram para a clínica 
estudada um bom retorno sobre o investimento inicial. Além disso, o emprego de um 
Software de gestão é essencial, pois auxilia no entendimento de tais resultados 
obtidos e permite gerenciar as campanhas de marketing com efetividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia; Marketing de Serviços de Saúde; Gestão Clínica. 

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

INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil conta com mais de 370.000 Cirurgiões-Dentistas inscritos 

no Conselho Federal de Odontologia, segundo dados atualizados do próprio órgão 

(CFO, 2022). Frente à tamanha concorrência, os profissionais para se destacarem 

no mercado, lançam mão de ferramentas de gestão e marketing (FALCÃO, 2011; 

FELÍCIO et al., 2013; PARANHOS, 2011). Dessa forma, a aplicação de estratégias 

gerenciais e de divulgação de serviços devem ser entendidas como uma prática 

fundamental para o sucesso profissional na Odontologia, identificando as 

necessidades que o mercado apresenta e propondo planos de ação (MONTEIRO, 

2021). 



O processo de gestão pode ser definido como um instrumento de cunho 

tecnológico que visa a obtenção de resultados preestabelecidos que sejam 

satisfatórios para um empreendimento (RIBAS, SIQUEIRA e BINOTTO, 2010). Na 

Odontologia, a gestão pode ser entendida como um direcionamento de processos 

políticos e institucionais (XAVIER-GÓMES, BARBOSA, 2011), uma vez que todo 

Cirurgião-Dentista, ao montar seu próprio negócio, sendo ele um consultório ou uma 

clínica odontológica, deverá desenvolver habilidades empreendedoras e 

conhecimento sobre administração de modo geral (FERREIRA, FERREIRA e 

FREIRE, 2013). 

Enquanto isso, o marketing odontológico se apresenta como uma importante 

ferramenta do processo de gestão e pode ser definido como um conjunto de 

medidas e ações estratégicas que visam criar valor, chamar a atenção e atrair 

clientes interessados nos serviços oferecidos (DOTTA et al., 2011). Essa ferramenta 

auxilia positivamente na obtenção de resultados dentro do mercado odontológico, 

visto que as pessoas estão cada dia mais seletivas e avaliam criteriosamente as 

possibilidades existentes (DE OLIVEIRA, 2005). Sendo assim, somente 

conhecimentos técnico-científicos não garantem que o profissional irá se sobressair 

frente aos concorrentes, é preciso ter também conhecimento sobre como divulgar os 

seus serviços (RIBAS, SIQUEIRA e BINOTTO, 2010). 

É importante ressaltar que é preciso que o gestor siga os preceitos éticos no 

que tange o marketing segundo o Código de Ética Odontológica, para que não sofra 

implicações éticas e legais (FALCÃO, 2011; PRIDE e FERRELL, 2015). Além disso, 

é importante que o profissional conheça as características de seu público, para 

direcionar a comunicação com o mesmo e entender suas expectativas, dores e 

desejos e, com isso, planejar campanhas de captação de pacientes que sejam 

efetivas (SANTOS, 2019). Para que seja possível realizar a gestão de marketing, 

avaliar os resultados das campanhas e o retorno sobre o investimento realizado, é 

imprescindível que o cirurgião-dentista disponha a seu favor de tecnologias que 

auxiliem neste processo, como os softwares odontológicos (ZIM, 2018; SOUSA 

JUNIOR, 2019). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

pesquisa referente às estratégias de gestão de marketing na Clínica Luiza Stoupa 

Espaço Saúde, identificando quais as formas de captação de clientes são mais 

eficientes e com melhor retorno sobre o investimento realizado. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA; 

O AVANÇO DO MERCADO ODONTOLÓGICO  

A Odontologia sempre passou por transformações, havia um tempo que a 

figura do Cirurgião-Dentista era representada pelos barbeiros e curandeiros, 

evoluindo até ser reconhecida como ciência no século XIX (SILVA et al., 2004). 

Deste período até os anos de 1970, a Odontologia avançou à legalização 

profissional com a criação do diploma universitário e posteriormente houve uma fase 

de tecnificação, gerando assim um aumento na quantidade e na qualidade de 

serviços oferecidos, além de um aumento gradativo de Cirurgiões-Dentistas no 

mercado. Ao final da década de 1990 e início dos anos 2000 houve uma crescente 

das instituições de ensino privadas que oferecem curso em Odontologia, tornando o 

mercado ainda mais volumoso na questão de profissionais fornecendo o mesmo 

serviço, sem que houvesse um planejamento sobre tal situação (FERREIRA; 

FERREIRA e FREIRE, 2013). 

Frente à competitividade e o avanço do mercado odontológico, atualmente 

faz-se necessário que os profissionais busquem estratégias de gestão de negócios 

para se sobressaírem e conquistarem clientes, bem como investir em conhecimentos 

da área de administração e economia. Então os Cirurgiões-Dentistas 

empreendedores começam a se preocupar com questões desde a infraestrutura da 

clínica ou consultório, buscar inovações, melhoria no atendimento ao cliente, 

captação de pacientes, estratégias de marketing, enfim, questões diretamente 

relacionadas ao bom funcionamento de um negócio (ULIANA, 2015).  

 

GESTÃO DE MARKETING EM ODONTOLOGIA 

A capacidade de gerir é uma habilidade imprescindível para o sucesso 

comercial e financeiro de uma empresa. Entre os Cirurgiões-Dentistas, poucos 

tiveram a oportunidade de estudar o assunto na graduação ou pós-graduação, 

apesar de ser essencial para a inserção no mercado de trabalho (COSTA et al, 

2015). Em todas as atividades comerciais, uma das maiores dificuldades dos 

gestores é a conquista e a manutenção da clientela e isso não é diferente na área da 

saúde, incluindo na Odontologia (GARBIN et al, 2008). 

Administrar uma organização de maneira eficaz é um grande desafio, por 

isso, os gestores contam com importantes recursos tecnológicos como aplicativos e 

softwares de gestão, para auxiliar nesta empreitada (O´BRIEN, 2004.). De acordo 



com Sousa Junior (2019) são esses recursos que permitem a realização de tarefas 

diversas, dos mais variados níveis de complexidade, como agendamento, relatórios, 

informações financeiras, cadastrais de clientes e da própria clínica, além da análise 

de desempenho. Tais ações consomem tempo e não oferecem qualidade e 

confiabilidade mandatárias para uma boa gestão quando realizadas manualmente. 

Os softwares auxiliam no controle do processo de gestão de marketing, para 

planejar estratégias mais assertivas na captação de clientes e avaliar os resultados 

das campanhas. Essa atividade gerencial do marketing é tão relevante que é capaz 

de determinar o êxito ou não da clínica odontológica, pois identifica quais práticas 

obtém mais retorno sobre o investimento realizado (ZIM, 2018). 

O Retorno Sobre Investimento (ROI) é caracterizado como base do 

capitalismo do empreendimento, ou seja, serve como indicador de gerencia na 

capacidade de gerir o retorno sobre algum investimento realizado no seu negócio, 

uma vez que lançar mão de um determinado software faz com que o empreendedor 

capte as condições de melhoria em relação as pessoas e consequentemente 

almejam resultados em torno de ganhos de negociação, produtividades, redução de 

custos (GIACOMAZI, 2004; SEBRAE, 2017). 

A fim de desempenhar essa atividade  gestão de marketing  demanda-se 

as seguintes categorias de medidas essenciais que prometem possibilitar alcançar 

objetivos: (I) participação de mercado, (II) retenção de clientes, (III) captação de 

clientes, (IV) satisfação dos clientes e (V) lucratividade dos clientes.  Assim, o 

somatório dessas medidas resulta em um marketing eficiente (ROSA, 2016). 

 

MARKETING ODONTOLÓGICO 

No passado a única ferramenta de marketing de que os Cirurgiões-Dentistas 

necessitavam era uma boa reputação, mas os tempos mudaram e o marketing 

tornou-se um mecanismo flexível que poderá levar seu trabalho rumo ao sucesso 

(PARANHOS et al, 2011). 

O Marketing Odontológico possui o objetivo primordial de fortalecer a relação 

odontólogo-paciente a fim de atrair e reter clientes nesse cenário atual de mercado 

competitivo (LEMOS, 2021). Esse tipo de serviço, por se tratar da promoção da 

saúde, demanda sentidos intangíveis  empatia e sensibilidade, por exemplo  

sendo indispensável atender a expectativa e satisfação dos pacientes (ROSA, 

2016). 



Outros fatores também devem ser observados, os quais: o oferecimento de 

um bom serviço; um espaço harmonioso e confortável; uma boa relação entre o 

cliente e o profissional; a segurança e tranquilidade do Cirurgião-Dentista; materiais 

e equipamento de qualidade, conferindo assim uma imagem credível à marca, 

potencializando as ações de marketing empenhadas (LEMOS, 2021). 

As categorias de Marketing Odontológico encontradas na literatura são: 

digital, interno, externo e de relacionamento, os quais o Cirurgião-Dentista deve 

conhecer e aplicar (MOTTA et al., 2021). Lemos (2021) explica que o marketing 

interno tem como finalidade agradar o cliente já fidelizado; o externo, objetiva 

promover a marca e atrair clientes; o marketing de relacionamento visa fidelizar o 

cliente, enquanto o digital abrange todos os demais grupos, com o diferencial de 

possibilitar maior planejamento e mensuração dos resultados. 

 

MARKETING DIGITAL 

A realização de um marketing digital eficiente é fundamental para delimitar e 

impulsionar seguidores e consumidores (CARO, 2010). É a comunicação através de 

mídias sociais proporcionando para as empresas a divulgação por meios virtuais, 

disponibilizando um melhor processo de compra e até mesmo feedback de seus 

clientes a respeito do produto ou serviço, assim também dando ao cliente facilidade 

de interação com a empresa e a oportunidade de pesquisar preço e qualidade dos 

produtos ou serviços prestados (CASTRO, ARAÚJO e CARVALHO, 2021). 

 

MARKETING INTERNO 

O marketing interno apresenta como principais contribuições buscar, motivar 

e incentivar aos colaboradores com treinamento, palestras, eventos e a possibilidade 

de plano de carreira, com equipamentos modernos, um ambiente com layout 

agradável e atraente com imagens, vídeos, disponibilidade impressos, revista e 

jornal, uma boa exposição do logotipo da empresa e com profissionais cada vez 

mais qualificados (CASTRO, ARAÚJO e CARVALHO, 2021). De acordo com Spiller 

et.al., (2011) as práticas de marketing interno devem compreender diferentes 

aspectos, tais como: canais de comunicação interna; disseminação e fortalecimento 

da cultura empresarial; captação e seleção de funcionários; reconhecimento e 

recompensa. 

 



MARKETING EXTERNO 

O marketing externo é direcionado às pessoas de fora da empresa (KOTLER, 

2000). Assim, mostrando a transparência e relevância do trabalho para a atração de 

cliente, por meio de campanhas publicitárias, propagandas, assessoria de imprensa, 

folhetos de circulação externo, anúncios em jornais, revistas, outdoors e também 

através das mídias sociais, como Instagram e Facebook, que hoje são muito 

utilizados, devido à facilidade de acesso que as pessoas têm a internet (CASTRO, 

ARAÚJO e CARVALHO, 2021). De acordo com Torres (2010) trata-se de utilizar a 

internet como uma ferramenta de marketing, envolvendo comunicação, publicidade, 

propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos já conhecidos na teoria do 

marketing . 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 

O marketing de relacionamento é a ferramenta que foca em gerar valor no 

cliente, não o vendo apenas como mero consumidor, mas sim como parte da 

empresa, pois este quando fidelizado retem sua preferência e firma seu 

compromisso com a marca (ZEITHAML, 2011). Gummesson (2010) sintetiza 

marketing de relacionamento como a interação das redes de relacionamento . É o 

relacionamento integrado, com o objetivo de criar relações permanentes com todas 

as pessoas e empresas envolvidas no processo (KOTLER e KELLER, 2012). 

Nesse sentido, é relevante detalharmos melhor as características que 

referenciam o marketing de relacionamento, como: agregar valor, captar novos 

clientes, fidelizar o relacionamento com consumidores, parceiros e fornecedores, 

também os tornando assim defensores da marca no mercado, proporcionando para 

a empresa uma melhor reputação e lucratividade para seus negócios (CASTRO, 

ARAÚJO e CARVALHO, 2021). Reforçando este conceito, Kotler e Keller (2012) 

definem quatro componentes imprescindíveis no marketing de relacionamento: 

clientes, fornecedores, parceiros de marketing e os membros da comunidade 

financeira. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA 

Na Odontologia, o processo de Marketing através de publicidade e 

propaganda é normatizado pelo Código de Ética Odontológica (CEO) que 

regulamenta anúncios, propagandas, publicidade e comunicação em geral. Em 



destaque, a entidade determina ser imprescindível veracidade, decência, 

respeitabilidade e honestidade nos conteúdos veiculados. Além disso, em janeiro de 

2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO), publicou uma resolução normativa 

com atualizações necessárias para atender as tendências do mercado. Tal 

resolução concedeu mais liberdade para o gestor odontológico divulgar seus 

tratamentos e serviços, porém provocou questionamentos, dada a interferência em 

algumas normas do CEO como, por exemplo, o uso de   imagens de antes/depois 

nas publicidades odontológicas (FONTENELE et al., 2021). 

Segundo o Código de Ética, é obrigatório em toda forma de anúncio, 

publicidade e propaganda, constar o nome e o número de inscrição da pessoa física 

ou jurídica, bem como o nome representativo da profissão de Cirurgião-Dentista. No 

caso de pessoas jurídicas, também o nome e o número de inscrição do responsável 

técnico. 

 

CAPTAÇÃO DE PACIENTES 

O consultório deve ser encarado como uma empresa, e como tal, deve ter em 

seu planejamento parte do orçamento destinada à captação e fidelização de 

clientes. A captação hoje ocorre de forma mais eficiente de modo que o possível 

cliente veja o profissional como alguém estudado, competente e que passe 

segurança (PEÇANHA, 2015).  

Atualmente, há inúmeras ferramentas que podem auxiliar na fidelização de 

clientes e também despertar a atenção de novos. Visto que o marketing é uma 

estratégia essencial para alavancar as vendas. Muitas empresas têm investido 

fortemente neste setor. Muitos benefícios, além dos lucros diretos, são obtidos 

quando a empresa tem seu foco no cliente e de maneira correta utiliza as 

ferramentas de gerenciamento, para a satisfação deste cliente  (GRAZIANO, 

GIULIANI e PIZZINATTO, 2008). 

Com o aumento da tecnologia e das ferramentas criadas, a sociedade 

começou a conviver com a presença de meios digitais de comunicação como redes 

sociais, aplicativos de interação, de mensagens etc.  Com toda essa modernização, 

os meios digitais não vieram fazer parte apenas das relações interpessoais, e sim 

também do monitoramento profissional (SILVA et al, 2018). Por isso, o marketing 

associado às mídias digitais é uma das principais formas de captação de pacientes 

para as clínicas e consultórios odontológicos (ZORZO, 2017), porém tem outras 



formas que ainda são efetivas, como programas de indicação, placas e fachadas 

(CASTRO, ARAÚJO e CARVALHO, 2021). 

A indicação é hoje o meio mais barato e eficaz para atrair novos clientes para 

as empresas. Trabalhar esse mecanismo de forma organizada faz com que 

tenhamos lucros e volume de clientes de forma saudável e crescente, fazendo com 

que a imagem da empresa se torne cada vez mais positiva perante a sociedade em 

que está inserida, pois se de forma voluntária ou involuntárias as pessoas estão 

indicando um empreendimento, isso faz com que esse empreendimento ganhe 

credibilidade no mercado e evolua rapidamente (BOBECK, GEBIELUCA e DE 

VASCONCELOS, 2019). Pereira (2015) afirma que a indicação de pacientes no 

meio odontológico por meio de profissionais de saúde é bastante comum, 

principalmente por pediatras, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas. 

Dentre os métodos de marketing existentes, o emprego de placas, anúncios 

em revistas, fachadas atrativas ou até mesmo cartões de visitas que chamem 

atenção do paciente, servem como um atrativo acerca da propaganda de 

consultórios e/ou clinicas odontológicas (GARBIN et al., 2010). 

METODOLOGIA 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo observacional, com uma abordagem descritiva e 

quantitativa, realizada na Clínica Luiza Stoupa Espaço Saúde, em funcionamento há 

15 anos, fundada no dia 02 de março do ano 2007 e localizada no município de 

Matipó. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município de Matipó conta com 19.005 pessoas e uma área territorial de 

aproximadamente 267 km2. O referido município está localizado na região II da Zona 

da Mata do estado de Minas Gerais e pertence à microrregião homogênea Vertente 

Ocidental do Caparaó (IBGE, 2020). 

A clínica em estudo conta com número de 5.781 pacientes ativos e oferece 14 

especialidades odontológicas: dentística, disfunção temporomandibular, endodontia, 

estomatologia, prótese dentária, cirurgia, harmonização orofacial, implantodontia, 

odontologia para pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, ortodontia, 

ortopedia funcional dos maxilares, patologia oral e periodontia. São no total de 13 



Cirurgiões-Dentistas, 2 Auxiliares em Serviços Bucais (ASBs), 1 secretária e 1 

gestora. 

A clínica supracitada para a realização do estudo é gerenciada pela sua 

proprietária Maria Luiza Stoupa de Sá Otoni, a quem não mede esforços para lançar 

mão de investimentos e recursos para tornar seu empreendimento um modelo de 

negócio a ser seguido e referência no campo odontológico em cidades do estado de 

Minas Gerais e de todo o Brasil, sendo empregado métodos gerenciais para 

aumentar e fidelizar cada vez mais clientes. Apresentando a clínica Luiza Stoupa 

Espaço Saúde como um ambiente que tem como objetivo principal o zelo, cuidado e 

atenção com seus pacientes, permitindo assim a transformação de vidas através do 

sorriso. 

 

PROCEDIMENTOS E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

Foi realizada a coleta de dados por meio do Software de gestão odontológica 

ControleOdonto. Sistema esse que é utilizado na clínica há mais de 10 anos e 

oferece recursos e gerenciamento financeiro em torno de investimentos e lucros 

obtidos, emissão de notas fiscais, número de inadimplências, despesas fixas, 

variáveis, dentre outros fatores relevantes para bom funcionamento do 

empreendimento. Possui também os gerenciamentos estratégicos, que é a entrega 

de relatórios e estatísticas de toda a movimentação e todo o resultado gerado na 

clínica por procedimentos e profissionais, gestão de marketing, que gerencia as 

campanhas de marketing empregadas no estabelecimento, onde se avalia a 

efetividade e retorno dos investimentos no campo da publicidade e propaganda, na 

fidelização e captação de pacientes na clínica, dentre outras ferramentas que o 

Software permite ao gestor do negócio (PERES, 2021). 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DADOS 

Foram incluídos no presente estudo os dados da análise de gerenciamento de 

marketing de campanhas para a captação de pacientes aplicadas na Clínica Luiza 

Stoupa Espaço Saúde. Sendo, portanto, analisado o retorno obtido através dos 

investimentos iniciais realizados em fachadas, indicação de equipe, indicação de 

pacientes, indicação de profissionais de saúde e mídias sociais. 

Tais dados foram acessados no sistema e repassados por meio da 

proprietária da clínica para as alunas envolvidas na pesquisa, contando com uma 



análise das campanhas empregadas para captação de pacientes por um período de 

06/01/2021 a 25/04/2022 para posteriormente tabulação e análise. 

Foram excluídos do estudo as demais formas de captação de pacientes e 

campanhas realizadas fora do período de análise. 

 

PROCESSAMENTO DOS DADOS  

Os dados referentes à pesquisa foram armazenados em banco de dados 

utilizando a planilha eletrônica do Microsoft Office do Excel 2016. Para análise dos 

dados, serão obtidas distribuições absolutas e medidas de estatística descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente trabalho teve como foco a análise de métodos de gerenciamento 

das campanhas utilizadas na clínica pesquisada e cadastradas periodicamente pela 

gestora, acerca dos investimentos realizados e seus retornos na captação de 

pacientes, dados esses apresentados na tabela 1. Embora o marketing digital tenha 

assumido um papel importante nos últimos tempos, os clássicos meios de 

divulgação como cartões, placas, fachadas, revistas, indicações por meio de 

terceiros, ainda são notadas como estratégias de campanhas importantes a serem 

empregadas (GARBIN et al., 2010; SOUZA et al., 2017). 

Diante dos itens avaliados, foi possível observar uma distribuição absoluta 

dos números de pacientes captados e suas conversões, assim como os 

investimentos financeiros realizados no empreendimento. É notável que, em 

algumas campanhas, as conversões presentes na tabela se apresentam como um 

número diferente dos pacientes captados, tal resultado se dá por conta do período 

de rodagem do sistema, isto é, pacientes que em um período antes da coleta de 

dados da pesquisa chegaram até a clínica e somente depois os mesmos iniciaram 

seus tratamentos ou devido a um mesmo paciente captado fechou mais de um 

contrato no intervalo avaliado. 

É possível observar que a campanha que obteve o maior número de 

pacientes captados e contratos convertidos em vendas foi a das redes sociais, no 

que corresponde as taxas de 43,76% do total. Sendo realizado um investimento com 

montante de R$ 37.349,04 em métodos de valores acerca da marca da clínica 

avaliada, que permitiu assim uma maior atração e interesse por partes dos 

pacientes. Tais itens a serem ponderados nas redes sociais podem ser associados 



ao Instagram, Google, Facebook e à marca de valor construída através de um 

atendimento de excelência e o posicionamento nas mídias sociais.  

É válido ressaltar que o resultado positivo desta campanha advém de um 

intenso trabalho interno da equipe de marketing da clínica, que é coordenada pela 

própria gestora. Nela, os integrantes sempre buscam respeitar os preceitos éticos 

que regem à profissão, desenvolvem trabalhos para entender melhor os seus 

clientes e assim utilizar uma linguagem direcionada ao perfil dos mesmos, abordar 

suas dúvidas, medos, desejos e crenças sobre os serviços odontológicos. 

Comprovando assim o que Caproni (2009) afirmou, que o que vende não é quem 

tem preços mais baixos, mas sim quem tem maior identidade com os clientes do 

público-alvo. 

Os resultados de tal campanha também estão de acordo com o que relata 

Camargo e colaboradores (2021), em que afirmam que as redes sociais são 

apresentadas como as ferramentas principais no que tange o marketing 

odontológico, auxiliando assim na captação de novos pacientes. Ademais, em um 

estudo realizado por Huthmacher e colaboradores (2021) os mesmos vão além e 

traz como resultado que, dentre as técnicas de marketing utilizadas por profissionais 

da odontologia, as plataformas de comunicação como Facebook, Instagram e 

WhatsApp foi o meio mais empregado por eles e com maior efetividade em torno da 

divulgação de trabalhos realizados. 

Resultados favoráveis foram observados acerca da indicação de pacientes 

para clínica analisada, sendo realizado um investimento de R$ 15.200,00 tendo 

como resultados a captação de 233 dos 802 pacientes por meio de tal indicativa e os 

mesmos fecharam 378 dos 1.246 contratos neste período de tempo. 

A justificativa para a obtenção de bons resultados na captação de pacientes 

por meio de indicações está em harmonia com os resultados obtidos no estudo de 

Tomas, Meschgrahw e Alcantara (2003). Neste, os autores relatam sobre a 

importância da propaganda boca-a-boca na captação de novos pacientes, se 

apresentando como geradores de novos clientes na clínica ou consultório. É 

importante, ressalta o estudo, manter sempre os profissionais motivados, tratando 

bem os clientes para cativar e atrair outras pessoas, através da indicação 

espontânea. 

Em relação as indicações realizadas pela equipe ou por profissionais de 

saúde, foram realizados investimentos em torno de R$ 650,00 e R$ 750,00 



respectivamente, apresentando uma captação média de 115 pacientes, o que 

corresponde a 14,33% dos pacientes totais que procuraram a clínica por meio das 

campanhas analisadas. É um número considerável se considerarmos o baixo 

investimento. Este resultado está de acordo com uma revisão literária realizada por 

Pereira (2015), em que o mesmo relatou sobre as técnicas de indicação de 

pacientes por meios de profissionais de saúde, que são comumente empregadas 

dentro do meio odontológico. 

A fachada apresentou um número igual tanto na captação quanto na 

conversão de pacientes acerca dos métodos de gerenciamento de campanha 

empregado. Tal variável teve como investimento de R$2.400,00, sendo captados 

12,84% dos 802 pacientes por meio de tal campanha, assim como a conversão de 

103 dos 1.246 contratos, o que corresponde a 8,26%. Tal dado encontrado no 

presente estudo concorda com o que Nascimento e Almeida escreveram em 2019. 

Eles relataram acerca dos investimentos a serem realizados no marketing externo, 

incluindo as fachadas e recepção de clínica odontológicas. O estudo aponta que, 

apesar da fachada não assumir um dos principais métodos de captação de 

pacientes, é importante investir em tal campanha. 

Na análise de dados foi observado uma captação de 802 pacientes como a 

população total diante dos critérios empregados em campanhas de gerenciamento. 

Além disso, foram firmados 1.246 contratos, com o investimento de R$ 56.349,04 

em captação de pacientes. 

Tabela 1: Distribuição dos pacientes e investimentos realizados na clínica analisada. 
Variável Distribuição dos Pacientes 

 
Investimento 

Tipo de campanha 

Fachada 

Indicação de Equipe 

Indicação de Profissionais da Saúde  

Indicação de Pacientes 

Redes Sociais 

Captados 
 

103 

95 

20 

233 

351 

Conversões 

103 

210 

21 

378 

534 

 

2.400,00 

750,00 

650,00 

15.200,00 

37.349,04 

Total das Campanhas 802 1.246 56.349,04 

Fonte: Elaborada pelos autores 

As redes sociais como Instagram, Facebook, Google e Marca de Valor 

assumiu grande parte do que foi investido na clínica em campanhas, segundo o 



Software de gestão do empreendimento, o que corresponde a 66,28% do total gasto. 

Em seguida temos os investimentos destinados as campanhas de indicação de 

pacientes que representam 26,97% do total. 4,25% dos investimentos foram 

empregados em campanhas de fachada, assim como 1,33% e 1,15% destinados as 

campanhas de indicação de equipe e de profissionais da saúde respectivamente, 

conforme apresentado na figura 1. 

 
Figura 1: Distribuição dos investimentos realizados na clínica analisada. 

Dados semelhantes acerca dos investimentos realizados nas redes sociais 

foram encontrados em um estudo realizado por Santos (2019), visto que 52,6% dos 

profissionais Cirurgiões-Dentistas entrevistados no estudo relataram utilizar as redes 

sociais como método de captação de pacientes, assumindo assim o Instagram 

84,2% dos entrevistados como ferramenta de captação de pacientes, seguidos de 

63,2% o Facebook.  

Diante dos investimentos realizados na clínica por meio de campanhas de 

gerenciamento de marketing, foi observado um retorno considerável dos contratos 

gerados conforme apresentado na tabela 2.  

Foi possível observar uma captação total de 802 pacientes no período de 16 

meses de pesquisa. A maior parte dos pacientes que contratam serviços na clínica, 

isto é, 38,44%, vieram através de campanhas das redes sociais fechando assim 840 

contratos com um ticket médio de R$ 807,74 diante dos tratamentos realizados, 

totalizando quantia de R$ 678.508,30. Seguido também com um elevado número de 

contratos gerados, correspondente a 31,89% do total por indicação de paciente, 

R$ [VALOR],00 

R$ [VALOR],00 

R$ [VALOR],00 

R$ [VALOR] 

R$ [VALOR] 

Fachada Indicação de Equipe

Indicação de Profissionais da Saúde Indicação de Pacientes

Redes Sociais



apresentando um ticket médio em torno dos R$ 611,57, totalizando assim R$ 

426.268,02 de retorno sobre a campanha supracitada.  

A indicação por meio da equipe assumiu uma quantidade de 470 contratos 

firmados dentre o período de análise dos dados, tendo procedimentos com ticket 

médio de R$ 646,02 e apresentando um total significativo de lucros gerados, R$ 

303.631,00.  

Já assumindo um menor retorno diante de tais métodos de gestão de 

marketing empregado na clínica, temos as campanhas de indicação por profissionais 

de saúde e da fachada. Estas apresentaram uma quantidade de pacientes em torno 

de 30 e 148, respectivamente, totalizando as mesmas um ticket médio de R$ 

1.379,38 e um retorno de R$ 100.801,79 diante de tais métodos de campanha 

empregados. 

Tabela 2: Distribuição dos contratos gerados acerca dos investimentos realizados na clínica 

analisada. 

Variável Contratos Gerados 
 

Tipo de campanha 

Fachada 

Indicação de Equipe 

Indicação de Profissional da Saúde 

Indicação de Paciente 

Redes Sociais 

Quantidade de pacientes 
 

148 

470 

30 

697 

840 

Ticket médio 

503,55 

646,02 

875,83 

611,57 

807,74 

Total 

74.526,75 

303.631,00 

26.275,04 

426.268,02 

678.508,30 

Total das Campanhas 2.185 690,71 1.509.209,11 

Fonte: Elaborada pelos autores 

É de suma importância ressaltar que, diante dos investimentos realizados nas 

campanhas de marketing empregadas, existe um retorno das mesmas conforme 

apresentado na tabela 3. Foi investido inicialmente a quantia de R$ 56.349,00 dentre 

os 5 tipos de campanha de marketing utilizadas no empreendimento, logo, as 

mesmas apresentaram um retorno sobre o investimento inicial de mais de R$ 

1.452.860,07. Em porcentagem isso representa 2.578,3%.  

O maior retorno obtido dentre os métodos de campanha aplicados foram as 

redes sociais, apresentando um retorno de R$ 641.159,26, um ganho considerável 

em torno de 1.816% do que foi investido inicialmente, seguido da campanha de 

indicação de paciente com ganhos em torno dos R$ 411.068,02. A indicação por 



meio da equipe e de profissionais da saúde apresentaram ganhos em torno de R$ 

302.881,00 e R$ 25.625,04, respectivamente. Apresentando um menor retorno 

diante do que foi investido a fachada, sendo investido inicialmente uma quantia de 

R$ 2.400 e obteve valor monetário de R$ 72.126,75 nos meses estudados. 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos contratos gerados acerca dos investimentos realizados na clínica 

analisada. 

Variável Investimentos 
 

Retorno 

Tipo de campanha 

Fachada 

Indicação de Equipe 

Indicação de Profissionais da Saúde 

Indicação de Paciente 

Redes Sociais 

Inicial 

2.400,00 

750,00 

650,00 

15.200,00 

37.349,04 

Total 

74.526,75 

303.631,00 

26.275,04 

426.268,02 

678.508,30 

Total das Campanhas 56.349,04 1.509.209,11 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Conforme apresentando na figura 2, é possível observar uma lucratividade 

total diante de todas as campanhas de marketing empregada na clínica de R$ 

1.509.209,11, já que foi investido inicialmente a quantia de R$ 56.349,04, tendo 

como retorno dentre os contratos aprovados o montante de R$ 1.452.860,07. No 

entanto, o lucro distribuído dentre as campanhas de fachada, indicação de equipe, 

de profissionais da saúde, de pacientes e as redes sociais, apresentaram retorno 

sobre o investimento (ROI) satisfatório no que corresponde a 2.578,3% dos R$ 

56.349,04 investido inicialmente na clínica analisada na pesquisa. 



 
Figura 2: Distribuição do Retorno Sobre Investimento (ROI). 

A obtenção dos dados em torno do retorno sobre o investimento (ROI) 

realizado inicialmente na clínica analisada se deu em decorrência do Software 

ControleOdonto. Com isso, é importante relembrar de um estudo realizado na cidade 

de Santa Cruz do Sul/RS no ano de 2018 por Salin, que verificou que quase 46,0% 

dos dentistas entrevistados fazem uso de algum meio de gestão odontológico, sendo 

apresentado pelo o mesmo uma média de faturamento maior em consultórios 

informatizados, comprovando a importância de investir em uma plataforma que 

auxilie o gestor de clínica ou em consultório odontológico em torno de campanhas e 

métodos de gerenciamentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos por meio do Software ControleOdonto nas 

campanhas de marketing utilizadas na clínica pesquisada, pode-se concluir que o 

retorno sobre os investimentos realizados nos diferentes métodos de captação de 

pacientes é satisfatório, assumindo as redes sociais um papel de destaque dentre 

tais.  

No que diz respeito à publicidade e propaganda, o cirurgião-dentista deve 

seguir os preceitos éticos do Código de Ética Odontológica, para não sofrer 

nenhuma implicação ética e legal. 

Vale ressaltar também que só foi possível analisar estes dados pelo fato de 

que a clínica em questão possui um processo de gestão de marketing bem definido, 

R$ [VALOR] 
R$ [VALOR] 

R$ [VALOR] 

Investimento inicial Retorno de contratos Lucratividade



associado às funcionalidades de um software odontológico, que são indispensáveis 

para um bom desempenho na captação de pacientes. 
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RESUMO 
A hiperplasia fibrosa inflamatória palatina é uma lesão caracterizada pela 
proliferação de células do tecido conjuntivo na cavidade oral a partir de um estímulo 
traumático constante. É uma lesão indolor e geralmente localizada no palato duro 
quando ocasionada por próteses totais superiores com câmaras de sucção. Em 
grande parte dos casos, ela é assintomática e aparece devido a traumas constantes 
associados a próteses mal adaptadas, câmara de sucção ou dentes em 
maloclusão. A câmara de sucção é uma depressão situada na porção interna do 
aparelho protético superior com finalidade de garantir sua maior estabilidade. 
Entretanto, tal prática é contraindicada na atualidade, visto que seu vácuo 
excessivo provoca consequências como o surgimento da hiperplasia fibrosa. O 
objetivo do trabalho foi relatar o caso clínico de uma paciente que compareceu à 
clínica odontológica do Centro Universitário Univértix, na cidade de Matipó, MG, 
utilizando uma prótese total superior contendo uma camâra a vácuo que acarretou 
o surgimento da hiperplasia fibrosa inflamatória em seu palato devido ao trauma 
crônico. A escolha terapêutica baseou-se em um tratamento não invasivo que 
consistiu no preenchimento progressivo da camâra de sucção com um 
reembasador acrílico até obter a regressão total da lesão devido à sua compressão. 
Ainda que a literatura retrate outras condutas terapêuticas, tal técnica é 
considerada segura e eficaz, levando em consideração as caracteristicas clínicas 
do dano. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Protése total removível; Hiperplasia Fibrosa Inflamatória; 
Câmara de sucção.  
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica em suas áreas de concentração. 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil vivencia um período de transição demográfica em virtude dos 

avanços tecnológicos e das melhorias nos padrões de saúde da população. Nesse 

âmbito, é evidente que, nas últimas décadas, houve um aumento significativo da 

expectativa de vida e uma redução das taxas de mortalidade e de natalidade infantil. 

Contudo, as condições de saúde bucal da população adulta e, principalmente idosa, 

não acompanharam esses progressos, permanecendo ainda um modelo assistencial 

baseado em práticas curativas e mutiladoras. Desse modo, uma parcela da 

população teve a extração precoce de seus dentes, procedimento que gerou uma 

série de necessidades, incluindo a reabilitação protética (MOTTA et al.,2014) com 



intuito de reestabelecer as funções mastigatórias, a autoestima e a reintegração à 

sociedade (GUIMARÃES et al., 2019). 

A prótese dentária possui como objetivo principal a reabilitação oral de áreas 

edêntulas, permitindo a manutenção e o desempenho das funções 

estomatognáticas, podendo ser parciais ou totais, fixas ou removíveis (TRINDADE et 

al., 2018). Entretanto, Hanna et al., (2017) afirma, em seu estudo, que apesar dos 

benefícios advindos das próteses dentárias, o seu uso de forma incorreta provoca 

agressões na mucosa oral. Este fato pode ocasionar lesões traumáticas ulceradas, 

hiperplásicas, infecciosas, inflamatórias ou neoplásicas que são encontradas mais 

comumente em usuários das próteses totais (PT). Os fatores causais que dão 

origem a essas lesões são explicados devido à negligência quanto à higienização e 

à má adaptação da prótese sobre o rebordo. Além disso, o seu uso contínuo durante 

o dia e à noite também predispõe ao surgimento de patologias (PEIXOTO; 

PEIXOTO; ALESSANDRETTI, 2015). Em meio às variadas lesões,  encontra-se a 

hiperplasia fibrosa inflamatória (TRINDADE et al., 2018). 

A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória diz respeito a uma proliferação de células 

do  tecido conjuntivo na região bucal. Em grande parte dos casos, ela é assintomática 

e aparece devido a traumas constantes associados a próteses mal adaptadas, 

câmara de sucção ou dentes em maloclusão (MARTORELLI et al., 2021). 

Também conhecida como Epúlide Fissurada, ela é percebida como uma única 

lesão de base pediculada ou séssil próxima à superfície da prótese. No palato, tal 

patologia é ocasionada devido à utilização da prótese superior com câmara de 

sucção confeccionada por um cirurgião dentista ou protético (OLIVEIRA et al., 2021). 

A câmara de sucção ou câmara a vácuo é uma cavidade localizada na porção 

central da prótese superior, confeccionada por um cirurgião dentista ou protético, 

cujo objetivo é proporcionar uma maior estabilidade entre a PT e o palato do 

paciente. Segundo estudos, tal técnica foi banida, uma vez que a retenção é 

passageira e seu uso provoca um crescimento tecidual na região da depressão 

(DOCE et al., 2019). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo relatar, por meio de um 

caso clínico, o tratamento da hiperplasia fibrosa inflamatória palatina ocasionada 

pelo uso de prótese total superior com câmara de sucção. 

 
 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sabe-se que o sorriso é um dos cartões de visita da face do indivíduo e que o 

ato de sorrir se encontra em harmonia com todo o conjunto da cavidade bucal. Os 

cuidados com a cavidade oral possibilitam uma condição de bem-estar, autoestima 

elevada, estética e função adequada para o paciente. Por outro lado, a falta de 

atenção com a saúde oral gera consequências que alteram a qualidade de vida do 

ser humano, como problemas periodontais e, principalmente, a perda parcial ou total 

dos elementos dentários. A perda dentária afeta o comportamento da pessoa, 

trazendo consigo a baixa autoestima, as dificuldades em realizar atividades do 

convívio social e os problemas fisiológicos bucais (BITENCOURT; CORREA; 

TOASSI, 2020). 

Na odontologia, a prótese dentária visa ao reestabelecimento funcional e 

estético da cavidade bucal, proporcionando conforto e devolvendo qualidade de vida 

ao indivíduo. Para que o aparelho protético dentário seja produzido com 

características funcionais adequadas, o profissional dispõe de exames clínicos e de 

planejamentos com o objetivo de mantê-lo de forma estável na região 

estomatognática do paciente (SANTOS et al., 2021). De acordo com técnicas 

realizadas por protéticos ou práticos, antigamente eram feitas cavidade na porção 

basal de próteses totais, especificamente nas superiores, de aproximadamente um a 

dois milímetros de profundidade, com intuito de criar uma câmara a vácuo  e 

garantir estabilidade da prótese total maxilar por meio de uma pressão negativa 

interna. Embora a técnica tenha sido utilizada por muito tempo, estudos  mostram a 

relação do uso de próteses totais com a câmara de sucção e o surgimento de 

patologias, como a hiperplasia fibrosa inflamatória (MELO et al., 2016). Inicialmente, 

eram conferidas retenção e estabilidade ao aparelho protético, mas, a longo 

prazo, a prática tornou-se ineficaz e prejudicial devido à proliferação anormal de 

tecido palatino fibromucoso em direção à cavidade realizada na parte interna da PT 

maxilar; com isso, o uso de próteses totais com a presença de câmaras a vácuo fez-

se indevido e não utilizável na atualidade (DE CARLI et al., 2006). 

A hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI), ou epúlide fissurada ocasionada por 

câmara de sucção, é caracterizada pelo crescimento do número de células a partir 

de um estímulo traumático de curto ou de longa duração (MELO et al., 2016). Em 

seu aspecto clínico, tal patologia se apresenta de base séssil, consistência firme e 

em alguns casos lisa, com ausência de sintomatologia dolorosa, apresentando-se 



como um molde negativo da câmara a vácuo. Além disso, em virtude do nível de 

irritabilidade e de compressão do aparelho protético superior, o tecido palatino pode 

permanecer íntegro e com moderada isquemia (DE CARLI et al., 2006). Dentro de 

suas características histopatológicas, a HFI é composta por tecido epitelial 

pavimentoso estratificado com acantose e, geralmente, sem a presença de 

displasias, desconsiderando a hipótese de pré-malignidade (AZENHA; HANDEM, 

2008). Segundo Souza et al. (2021), a lesão é indolor, o que leva o paciente a não 

procurar assistência profissional para resolver o problema. Além disso, acomete 

principalmente mulheres, adultos de meia idade ou idosos e está frequentemente 

localizada na região anterior maxilar e mandibular, fundo de saco de vestíbulo e 

palato quando ocasionada pelo vácuo criado por câmaras de sucção, além de servir 

como diagnóstico diferencial para outras lesões. 

De Carli et al., (2006) afirma, em seu estudo, que o exame clínico intraoral é 

comumente eficaz para diagnóstico em casos simples da epúlide fissurada, visto o 

vínculo entre a causa e o efeito; métodos como biópsia incisional, citologia esfoliativa 

e exames radiográficos, entretanto, são imprescindíveis para casos ulcerativos. 

As intervenções terapêuticas para a hiperplasia palatina incluem abordagem 

conservadora ou cirúrgica, devendo considerar o grau do dano tecidual para escolha 

da conduta mais adequada. Os métodos cirúrgicos visam à remoção total da lesão e 

abrangem a excisão cirúrgica convencional; a eletrocirurgia, realizada por meio de 

bisturi elétrico - sendo um método menos traumático para os pacientes; o laser - que 

garante vantagens no trans e pós-operatório ao se comparar com as biópsias 

excisionais convencionais, como: redução da dor pós-cirúgica, menor tempo 

operatório, hemostasia, redução de tumefação, traumas e melhor cicatrização - e a 

microoabrasão efetuada por meio de instrumentos rotatórios de baixa rotação. Os 

tratamentos conservadores envolvem a suspensão do uso da prótese, diminuindo a 

irritação local e o reembasamento gradual da câmara de sucção com reembasador 

soft ou resina acrílica para promover um condicionamento tecidual e uma regressão 

progressiva da HFI (TRINDADE et al., 2018; GUIMARÃES et al., 2019; SANTOS et 

al., 2021; DALL  MAGRO et al., 2013). O preenchimento  da cavidade é realizado por 

um período de três semanas com intervalos de uma semana para a outra. O método 

é indicado para casos simples de HFI, quando estas apresentam superfície lisa; é 

válido ressaltar que seu padrão histológico é preservado, sendo essencial realizar 

uma coleta incisional prévia para análise histopatológica (DE CARLI et al., 2006). 



Sendo assim, é necessário tratar a lesão, seja de forma conservadora ou 

cirúrgica, antes de iniciar a confecção de novas próteses. 

 

RELATO DE CASO 

Paciente G. D. O, sexo feminino, 72 anos de idade, melanoderma, 

aposentada, viúva, compareceu na Clínica Odontológica do Centro Universitário 

Univértix, encaminhada pelo Posto de Saúde da cidade de Matipó. Sua queixa 

principal se tratava de um incômodo gerado pela prótese total removível inferior 

(PTR) mal adaptada. Na anamnese, a paciente relatou ser fumante, fazer uso de 

PTR (maxilar e mandibular) há aproximadamente 45 anos e seguir tratamento para 

hipertensão e osteoporose com captopril 25mg paralelo a suplementos vitamínicos. 

Durante o exame clínico extraoral, foi observada perda de suporte labial e 

dimensão vertical devido ao alto grau de desgaste das próteses totais, tanto superior 

quanto inferior (FIGURA 1 e 3). Ao exame intrabucal, foi observada uma lesão na 

porção central do palato duro, de coloração rosada, com ausência de secreção e de 

sintomatologia dolorosa (FIGURA 2). 
 

 
 
 
 
 
 

Na análise das próteses, foram constatados pigmentos nicotínicos e 

desgastes acentuados na região incisal/oclusal dos dentes artificiais (FIGURA 3). 

Em destaque, na PTR maxilar havia uma cavidade em sua parte central superior 

cujo nome é conhecido por câmara a vácuo, produzida de maneira proposital 

durante a confecção do aparelho (FIGURA 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: Foto inicial da lesão no 
palato duro. 
Fonte: Arquivo pessoal 

FIGURA 1: Foto inicial da paciente 
com a prótese antiga 
Fonte: Arquivo pessoal 



                                         

Simultaneamente, foram comparadas as dimensões da câmara e da lesão 

com intuído de chegar a um possível diagnóstico para tal patologia. Ambas 

possuíam tamanhos equivalentes tratando-se de uma Hiperplasia Fibrosa 

Inflamatória (HFI) gerada pela presença da câmara de sucção (FIGURAS 2 e 4). 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Histologicamente, a HFI se manifesta por meio do crescimento do número de 

células do tecido palatino, podendo ser de base séssil ou pediculada. Tal lesão é 

ocasionada pelo trauma mecânico contínuo, sendo, na maioria das vezes, 

assintomática (BARROS; CAMPOS; CABRAL, 2014). 

Diante do diagnóstico, foi traçado o plano de tratamento, que tinha como alvo 

principal a eliminação da hiperplasia palatina e a confecção de nova prótese total 

FIGURA 5: Câmara de sucção com 
reembasamento completo. 
Fonte: Arquivo pessoal 

FIGURA 6: Imagem da lesão após as 
sessões de reembasamento da prótese. 
Fonte: Arquivo pessoal 

FIGURA 3: Prótese Total Superior antiga 
Fonte: Arquivo pessoal FIGURA 4: Vista superior da prótese total maxilar.                

Fonte: Arquivo pessoal 



removível  superior e inferior. O tratamento teve início no dia 24 de maio de 2021, e a 

terapêutica de escolha incluiu o preenchimento gradual da câmara de sucção com 

reembasador Soft ou resina acrílica (FIGURA 5), por um período de quatro semanas 

até atingir a regressão completa da lesão. Além disso, neste período foram 

realizados ajustes na prótese total inferior, com a finalidade de provocar sua melhor 

adaptação ao rebordo da paciente sessando o incômodo relatado. 

Com a cicatrização total da HFI (FIGURA 5), iniciou-se a confecção de novas 

PTR superior e inferior (FIGURAS 7 e 8). Na primeira sessão, foi realizada a 

moldagem anatômica de ambas as arcadas com alginato Hydrogum e vazamento 

dos moldes com gesso tipo III, da marca ASFER, para obtenção do modelo de 

estudo. Logo após, os modelos de estudo foram enviados ao laboratório protético 

para produção de moldeiras individuais superior e inferior. Na semana seguinte, 

foram feitos os selamentos periféricos com godiva das moldeiras individuais seguida 

pela moldagem funcional utilizando a pasta Zinco-Enólica e encaminhadas 

novamente ao laboratório para a preparação dos planos em cera. Ao receber os 

planos em cera finalizados, foram concluídas as individualizações necessárias e 

efetivada a caracterização gengival na cor 2 da escala Tomaz Gomes, juntamente 

com a escolha da cor dos dentes (cor 66) da marca Vip Dent. No próximo 

atendimento, objetivou- se a prova dos dentes, durante a qual a paciente pode 

visualizar uma versão ensaiada de suas próteses totais finalizadas. Neste momento 

foi imprescindível a presença de sua filha para opinar, de forma concreta, a respeito 

da estética e função da PTR em cera; como a PTR superior apresentou 

desadaptação durante a fonação, optou-se por reembasá-la com a pasta Zinco-

Enólica. 

 

                                FIGURA 9: Prótese  

 

FIGURA 7: Prótese Total Removível 
Superior finalizada. 
Fonte: Arquivo pessoal                            

FIGURA 8: Prótese Total Removível Inferior 
finalizada.                                                              
Fonte: Arquivo pessoal                                         



 

Com o êxito na aprovação da paciente e da filha, as PTR foram repassadas à 

técnica em prótese para que fosse realizada a acrilização delas (FIGURAS 7 e 8). 

As PTR maxilar e mandibular foram concluídas no prazo de uma semana e 

entregues à paciente no dia 13 de novembro de 2021(FIGURA 9). No dia da entrega 

das próteses totais (PT), foram repassadas as devidas orientações sobre a 

higienização adequada dos aparelhos e  informado à paciente sobre a sensação de  

incômodo devido ao processo de adaptação. Além disso, foram realizados 

testes fonéticos, testes oclusais com bolinha de algodão, com intuito de se 

observar o mecanismo de mastigação. Em destaque, os testes fonéticos são feitos a 

partir da repetição de palavras com s  ou f , como Mississipi e faca, objetivando a 

análise da fala e a estabilidade das PT. A partir dos testes analisados, a prótese 

ficou bem adaptada em relação à função oclusal, fonética e mastigatória. Por fim, a 

paciente e sua filha ficaram satisfeitas com o resultado final das próteses totais, 

tanto devido à estética quanto por sua funcionalidade; foi perceptível a visualização 

de uma mudança na autoestima de G.D, pois ela passou a transmitir uma confiança 

mais elevada ao sorrir. 

 
DISCUSSÃO 

A população brasileira e, principalmente idosa, atualmente, tem alta 

prevalência da utilização de próteses totais removíveis, visto que o edentulismo está 

presente em grande parte da população, mas, apesar de ser um método eficaz na 

reabilitação oral, se má utilizada, ela pode induzir o aparecimento de algumas lesões 

bucais, dentre elas, a hiperplasia fibrosa inflamatória (BRANTES et al., 2019).  

A hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI) é uma lesão ocasionada pela reação 

de tecido conjuntivo fibroso devido a um trauma crônico a partir de um agente físico 

de intensidade reduzida - é geralmente associada ao uso de próteses totais ou 

parciais desadaptadas ou a presença de câmaras de sucção nas próteses totais 

FIGURA 9: Paciente com as próteses totais na 
boca 
Fonte: Arquivo pessoal 



superiores (BARROS; CAMPOS; CABRAL, 2014). No caso clínico apresentado por 

este estudo, a HFI foi ocasionada por uma câmara de sucção em uma prótese total 

superior.  

Tal patologia acomete, com mais frequência, pacientes do sexo feminino, com 

idade entre 50 e 70 anos, fumante e usuários de prótese dentária (VAQUÉS et al., 

2017). Além disso, em grande parte dos casos, a HFI surge na porção central do 

palato duro (AZENHA; HANDEM, 2008). No relato clínico em questão, a paciente 

possuía 72 anos, apresentava uma lesão na região central palatina, alegava ser 

fumante e utilizava aparelho protético total superior e inferior.  

A câmara de sucção é uma cavidade reproduzida por um protético ou 

cirurgião dentista com o objetivo de manter a estabilidade na prótese total maxilar. 

Porém, embora permita uma maior estabilidade, este procedimento está em desuso 

devido ao surgimento da hiperplasia fibrosa inflamatória palatina (RAO et al., 2021). 

Na análise da prótese total superior da paciente deste estudo, foi possível observar a 

presença de uma câmara de sucção na região do palato duro. A partir da ação da 

pressão negativa feita pela câmara a vácuo, ocorreu a aspiração do tecido e, 

consequentemente, o estímulo para a proliferação celular. Com isso, a morfologia da 

lesão se reproduziu de maneira proporcional ao da câmara de sucção (AEZENHA; 

HANDEM, 2008). 

 De acordo com pesquisas, a epúlide fissurada apresenta-se de base 

pediculada, consistência firme, superfície lisa, de coloração semelhante ao do 

palato, com ausência de sintomas dolorosos e sem envolvimento ósseo (FALCÃO et 

al., 2009). No exame clínico intraoral da paciente, constatou-se que a lesão 

apresentava características clínicas semelhantes às retratadas na literatura. 

O tratamento de eleição para a epúlide fissurada é a excisão cirúrgica 

(BARROS; CAMPOS; CABRAL, 2014). Essa conduta visa à remoção total da lesão 

e inclui três métodos, sendo eles a excisão cirúrgica convencional; a eletrocirurgia e 

a remoção a laser (BATISTA et al., 2013). De acordo com a literatura, o 

procedimento mais utilizado é a remoção convencional com bisturi atrelado à 

retirada de fatores traumáticos crônicos, visto ser uma técnica simples e de fácil 

acesso. Entretanto, essa técnica não garante a hemostasia necessária quando em 

tecidos altamente vascularizados, principalmente em indivíduos com distúrbios de 

coagulação sanguínea (AMARAL et al., 2015). Em contrapartida, a eletrocirurgia, 

realizada com bisturi elétrico (eletrocautério), propicia melhor hemostasia a partir do 



vedamento de vasos sanguíneos (JESUS et al., 2020). Porém, Amaral et al. (2015) 

afirma que há um retardo na cicatrização devido ao dano térmico que o 

eletrocautério provoca, ao ser comparado com o bisturi convencional. Já as cirurgias 

com o laser de alta potência apresentam maiores vantagens, como a hemostasia, a 

redução de dores e as infecções pós-operatória, a eliminação de suturas, a rapidez e 

a redução de traumas e de cicatrizes (DALL  MAGRO et al., 2013). Apesar de 

diversos estudos comprovarem a maior efetividade da terapêutica cirúrgica para a 

hiperplasia fibrosa inflamatória, o tratamento de escolha para o caso clínico relatado 

foi conservador, ou seja, baseou-se apenas na remoção gradual do agente agressor 

por meio do preenchimento progressivo da câmara de sucção com Reembasador 

Soft, até obter a regressão total da lesão. Esse tipo de conduta conservadora é 

indicado para casos simples da HFI, sendo essencial uma análise de grau do dano 

tecidual para escolha terapêutica.  

Além disso, Santos et al. (2004) evidencia, em seu estudo, que a confecção 

de novas próteses totais é importante para garantir um bom prognóstico clínico. 

Sendo assim, após a regressão total da HFI da paciente citada no relato de caso, foi 

realizada a confecção de novas próteses totais inferior e superior, visando a um 

reestabelicimento estético e funcional, além de garantir uma maior estabilidade e um 

aumento da dimensão vertical de oclusão (DVO).  

Brantes et al., (2019) retrata que próteses totais necessitam de cuidados 

quanto à higiene, pois, sua higienização inadequada está relacionada a doenças 

orais e sistêmicas. Sendo assim, consultas regulares ao cirurgião-dentista, uma 

higiene bucal adequada da cavidade oral e do aparelho protético previnem o 

surgimento de diversas lesões orais. Em vista disso, na consulta de entrega das 

próteses, foram repassadas à paciente as orientações necessárias para manter a 

longevidade das próteses e seu equilíbrio com a mucosa, a fim de prevenir a 

ocorrência de novas patologias, bem como manter uma estabilidade propícia. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

             Diante do exposto, a hiperplasia fibrosa inflamatória palatina (HFIP) é uma 

patologia ocasionada por traumas constantes na região central do palato devido à 

má adaptação ou às cavidades presentes no aparelho protético. Apesar de ter sido 

muito utilizada antigamente, a câmara de sucção está em desuso devido a sua 

relação quanto ao surgimento da HFIP. O tratamento necessário foi proposto de 



acordo com as condições e as manifestações clínicas da lesão. Sendo assim, o 

preenchimento gradual da câmara de sucção demonstrou ser um método seguro e 

eficaz para o caso apresentado. Por fim, pode-se afirmar que o cirurgião dentista 

deve estar atento quanto à anamnese,  à confecção de aparelhos protéticos 

adequados e às instruções de higienização bucal no intuito de manter a prevenção 

ou o tratamento das patologias orais. 
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RESUMO 
A presença de microrganismos bacterianos na cavidade oral acarreta no surgimento 
de diversas patologias bucais como a cárie e as doenças periodontais. Portanto a 
instrução de higiene oral se torna um papel primordial na rotina clínica do 
profissional Cirurgião-Dentista, tendo o mesmo como finalidade a remoção do 
biofilme dentário presente na boca. Faz-se necessário que o profissional ensine e 
oriente o seu paciente quantas vezes necessário acerca das técnicas de escovação, 
o correto uso e emprego do fio dental para que haja assim obtenção de resultados 
satisfatórios no controle e erradicação de placa bacteriana. O objetivo deste trabalho 
foi relatar um caso clínico de um paciente atendido na Clínica Odontológica da 
Univértix Centro Universitário, diagnosticado com presença de alto índice de biofilme 
dental. Paciente J.P.D. de 36 anos de idade, do gênero masculino, tendo como 
hábito nocivo o tabagismo, foi observado no exame físico a presença de placa 
bacteriana em todos os dentes presentes em boca, sendo relatado pelo mesmo 
realizar uso de fio dental e hábito de escovação dentária 3 vezes ao dia. Foram 
realizadas consultas periódicas com realização de procedimentos como 
evidenciação de placa, profilaxia e orientações de escovação dentária, apresentando 
baixa redução de taxas de biofilme dentário em decorrência da não colaboração do 
paciente, sendo o mesmo encaminhado para a realização dos demais tratamentos 
odontológicos necessários na Clínica Odontológica da Univértix Centro Universitário. 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia Preventiva; Educação em Saúde Bucal; Escovação 
Dentária; Placa Dentária. 

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

INTRODUÇÃO 

A obtenção de um sorriso que seja saudável e belo,faz-se  necessário que os 

dentes sejam circundados por gengivas que se encontrem em condições de saúde, 

o que torna a remoção do biofilme bacteriano o método de maior eficiência para a 

prevenção de doenças como a cárie, periodontite ou gengivite, já que ele é o fator 

etiológico destas patologias. 

O biofilme é formado por uma massa de aspecto amolecido a sólido, 

dependendo do seu nível de mineralização, que se aderem as estruturas dentárias 

da cavidade oral banhada por saliva (GONÇALVES et al., 2010)  

A instrução de higiene é o método mais eficaz de promoção de saúde bucal 

pois qualifica todos indivíduos a realizar uma remoção mecânica de biofilme dental 

de forma adequada (NEWBRUN, 1988; THYLSTRUP e FEJESKOV, 1988). A falta 



 

 

de instrução e execução correta das técnicas de higiene oral poderá acarretar na 

instalação de processos inflamatórios que poderá desencadear as doenças 

periodontais e cárie (ALVES, ANDION, BRANDÃO E MENEZES, 2007). 

 Para remoção do biofilme bacteriano, o emprego de diferentes métodos de 

escovação poderá ser aplicado dependendo da habilidade individual do paciente, 

sendo, portanto, associado ao uso do fio dental que, orientado pelo Cirurgião-

Dentista, obtém um excelente resultado no controle de agregação bacteriana 

(LISBOA e ABEGG, 2006). 

A escovação realizada de forma correta, ou seja, de acordo as técnicas já 

consagradas associada ao emprego de dentifrícios desacelera o crescimento 

microbiano. Além disso, ao inserir uma abordagem clínica preventiva periódica 

demonstrou alta confiabilidade na manutenção da homeostasia da saúde bucal 

(PITHON et al., 2017; ANSARI et al., 2019).  

A Odontologia preventiva baseia-se na estimulação e na remoção de hábitos 

nocivos à saúde bucal e instauração de comportamentos básicos de acordo com a 

necessidade de cada paciente (DIAS et al., 2006). Aplicação de ações com 

propósito educativo objetiva em melhorar o grau de saúde bucal o qual permite que 

o paciente tenha melhor qualidade de vida. Entretanto, sem essas mudanças de 

hábitos, a promoção de saúde fica comprometida, sobretudo no aspecto geral 

(COSTA et al., 2014).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo relatar um caso 

clínico de um paciente atendido na Clínica Odontológica da Univértix Centro 

Universitário, diagnosticado com presença de alto índice de biofilme dental. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

BIOFILME DENTÁRIO 

O biofilme dental pode ser definido como o principal fator etiológico de 

doenças cariosas e periodontais sendo ele formado por uma massa rica em 

polissacarídeos não calcificados de resto de alimentos e glicoproteínas salivares 

provenientes da saliva, sangue, fluido gengival apresentando firmemente unido as 

faces dos elementos dentários e/ou de demais estruturas da cavidade oral (LINDHE, 

1992; COUTINHO et al, 2007; PINTO, 2008; GONÇALVES et al., 2010).  

A negligência e atenção necessária ao biofilme dental pode levar a ocorrência 

e evolução de processos infecto-inflamatórios, uma vez que o acúmulo de placa 



 

 

bacteriana na cavidade oral, associado com fatores imunes, genéticos e ambientais, 

acarreta no desenvolvimento de doenças periodontais que comprometem as 

estruturas gengivais e ósseas podendo levar a perda dentária (ALVES, ANDION, 

BRANDÃO e MENEZES, 2007; BASTOS et al., 2011).  

Métodos de remoção do biofilme dental deverá ser realizada por parte dos 

indivíduos, uma vez que a realização de uma higiene oral de forma correta 

desencadeia uma desestruturação dos microrganismos aderido as estruturas 

dentárias a fim de permitir bons resultados no que tange tratamento de erradicação 

de tal (DIAS et al., 2006; DITTERICH et al., 2007). 

 

IMPORTÂNCIA DA INSTRUÇÃO DE HIGIENE ORAL NO CONTROLE DE PLACA 

BACTERIANA 

O esclarecimento e educação sãos as chaves para prevenção em saúde 

bucal tendo em vista que o controle de placa bacteriana pode não ter sido aprendido 

no vínculo familiar (CARVALHO et al., 1991; SEKINO et al., 2003; SREENIVASAN et 

al., 2003). 

O emprego de escova dentária e o fio dental, quando utilizados de forma 

correta e eficiente, apresenta um correto controle de placa bacteriana, entretanto 

estes métodos devem ser orientados pelo profissional Cirurgião-Dentista e sua 

equipe pois cada paciente apresenta dificuldades distintas para desempenho correto 

das técnicas de escovação dentária (OWENS et al., 1997; TORRES, 2000). 

Programas e recursos didáticos que objetivam a motivação e incentivo aos 

pacientes para desempenhar todas as atitudes benéficas ao controle de placa 

apresentam resultados positivos quando levam em conta que o estilo de vida do 

paciente para que a rotina diária de cuidados seja empregada. Inicialmente estes 

recursos têm que ser aplicados de forma simples e, a cada evolução positiva no 

índice de placa e no comportamento, as técnicas mais refinadas podem ser usadas 

(COUTO, COUTO e DUARTE, 1992; SABA-CHUJFI, SILVA e SARIAN, 1992; 

TURSSI, MARCANTÔNIO, BOECK e ROCHA, 1998). 

O profissional Cirurgião-Dentista pode lançar mão de estratégias e meios que 

facilite a comunicação empática entre profissional e o paciente de tal forma a 

estabelecer um vínculo de confiança e engajamento o que torna mais fácil a 

assimilação das técnicas de higiene oral. (COSTA, et al., 2014). O incentivo e 

reforço positivo dos resultados obtidos com a inserção de novos hábitos de higiene 



 

 

oral ao paciente são umas das estratégias para incentivar a permanência de atitudes 

saudáveis no cuidado de saúde (DITTERRIH et al., 2007).  

 

ESCOLHA DA ESCOVA DENTAL E MÉTODOS DE ESCOVAÇÃO 

A remoção mecânica é o método caseiro mais eficaz de controle da 

agregação do biofilme bacteriano e a escova dentária assume um importante papel 

neste contexto (PANZERI, 1993). Através de suas cerdas e seu movimento sobre os 

dentes são capazes de desorganizar e até mesmo remover a placa bacteriana, 

dependendo do seu nível de calcificação na superfície dentária (VILANI, BAPTISTA 

e VERTUAN, 1998).  

Cirurgião-Dentista tem o dever de orientar, instruir e indicar aos seus 

pacientes as melhores escovas de acordo com o perfil e a necessidade do mesmo.   

Segundo a Associação Dentária Americana (ADA), as escovas ideias para 

escovação dental caseira possuem cerdas com o comprimento uniforme, haste e 

cabeça em um mesmo plano, cerdas de nylon, cabeça pequena, baixo custo e 

durabilidade (ZAZE et al., 2016). 

Há disponível no mercado uma vasta variedade de escovas dentárias, 

embora a escolha seja mais orientada pelo valor financeiro. (GEBRAN et al., 2002). 

As escovas elétricas, foram inseridas no mercado visando a substituição dos 

métodos manuais de escovação, elas imitam os movimentos realizados pelos 

pacientes no ato de escovação com menos esforços, o que dá a impressão de um 

escovação mais assertiva (HEANUE et al., 2003). Porém a escolha de uma escova 

dental correta envolve questões em torno de sua funcionalidade, compatibilidade 

anatômica com as estruturas orais e menor potencial destrutivo. Portanto, não é 

possível padronizar uma escova que seja ideal para todos tipos de paciente 

(PEDRAZZI et al., 2009).  

Dentre os diversos métodos e técnicas de escovação, sendo elas 

classificadas em diferentes categorias de acordo com o movimento que a escova irá 

realizar. Dentre as técnicas de escovação existentes, as mais empregadas são a 

técnica de Bass (1954) e de Fones (1934), cada uma das técnicas tem uma 

indicação e eficácia desejável (LINDHE, KARRING e LANG, 2005). Todavia a 

melhor técnica a ser empregada é aquela que o indivíduo conseguir empregar com 

resultado positivo e que seja realizada rotineiramente (PINTO, 2008). 

 



 

 

 

IMPORTÂNCIA DA EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 

A presença do biofilme aderida ao meio bucal muitas vezes é imperceptível 

ao paciente e ao clínico, sobretudo nas situações em que a escovação caseira não é 

eficaz. Dessa forma há disponível no mercado a Fucsina que adere e cora o biofilme 

evidenciando-o no meio bucal, que tem como objetivo demonstrar ao paciente falhas 

em sua escovação e higiene oral (CASTILHOS, GARCIA, JALIL e D AVILLA 2020).  

O evidenciador de placa bacteriana é o método mais conhecido e eficaz para 

orientação e instrução de higiene oral, uma vez que na maioria das vezes os 

pacientes encontram uma grande dificuldade de visualização do biofilme aderido às 

estruturas dentárias. O evidenciador identifica e torna a placa bacteriana visível  na 

cavidade oral. Tal característica pode ser usada agente motivador e instrutivo na 

escolha os métodos métodos de remoção de placa e na sua execução. (ZOLI e 

JOSÉ NETO, 1998; ARAUJO et al., 2014). 

A motivação e conscientização é uma das ferramentas que resultam em 

resultados positivos no controle e promoção de saúde bucal, sendo tais fatores 

considerados propulsores dos atos de escovação a serem praticados com 

frequência, devendo o paciente se interessar e praticar tais atos passados pelos 

profissionais modificando assim seu comportamento e conduta frente a sua saúde 

bucal (MIGLIATO et al., 2008).  

Há a existência de uma gama de tais agentes evidenciadores de placas que 

auxiliam no processo de coloração as estruturas dentarias, podendo citar por 

exemplo a eritrosina, fucsina básica, verde malaquita e marrom Bismark, servindo 

tais substâncias como corantes odontológicos que apresentam como função 

detectar e identificar a presença de placa bacteriana, que em muitos casos não é 

visível, acarretando assim na motivação dos pacientes acerca da orientação e 

observação da coloração aderida à placa bacteriana (DUARTE, LASCALA e 

MUENCH, 1990; PAIVA et al., 2007). 

RELATO DE CASO 

Esta pesquisa trata-se do estudo de caso do paciente J.P.D. do gênero 

masculino, 36 anos de idade, fumante, sem doença sistêmica significativa, residente 

no município de Santa Margarida  MG, compareceu à Clínica Odontológica da 

Univértix Centro Universitário em Matipó no mês de fevereiro de 2021, relatando o 



 

 

mesmo como queixa principal sensação dolorosa nos dentes presentes em boca, 

não sendo relatado pelo paciente nenhum tratamento dentário anterior incompleto, 

sendo sua última visita ao profissional Cirurgião-Dentista no ano de 2019.  

Em sua primeira consulta no dia 09 de fevereiro de 2021, foi realizada uma 

anamnese detalhada para obtenção de informações do paciente supracitado, sendo 

relatado pelo mesmo o hábito nocivo do tabagismo. O paciente em questão relatou 

escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, com emprego de escova de cerdas macias 

e creme dental, não fazendo o uso diário de fio dental.  

Posteriormente, foi realizado o exame físico extraoral, sendo contatado perfil 

facial concavo, com a linha do sorriso media e linha média inferior com desvio para o 

lado direito. Ao exame clínico intraoral para obtenção de informações e para 

preenchimento do odontograma, foi observado ausência dos elementos dentários 

12, 18, 22, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 46 e 48, a presença de restaurações metálicas em 

amálgama e em resinas compostas extensas, sinais de inflamação gengival em 

ambas arcadas dentárias e a presença de um baixo nível de controle de biofilme 

dentário, isto é, com a presença de placa bacteriana em todos os dentes presentes 

na cavidade oral.  

Logo após o término da consulta, foi solicitado ao paciente a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I) autorizando a 

realização do tratamento odontológico assim como a colaboração do mesmo 

admitindo a participação na pesquisa. 

No dia 02 de março de 2021 o paciente retornou até a Clínica Odontológica 

da Univértix Centro Universitário para continuidade do tratamento odontológico e 

realização do controle de biofilme dentário, assim como instruções e orientações de 

higiene oral. Foi realizado, portanto, o método de evidenciação de placa bacteriana 

com uso de corante EVIPLAC SOLUÇÃO (FIGURA 1), podendo o paciente 

visualizar e identificar as faces dos seus dentes coradas, comprovando assim a 

presença do elevado índice de biofilme dentário aderido as estruturas dentárias.  



 

 

 
FIGURA 1: Aspecto inicial primeira consulta. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Resultado advindo da evidenciação de placa, foi notado um alto índice 

percentual de placa bacteriana de faces coradas dos dentes, tal taxa correspondente 

a 99,8% diante dos critérios de análise conforme presente na ficha de anamnese da 

Clínica Odontológica da Univértix Centro Universitário destinado a evidenciação de 

placa bacteriana, sendo diagnosticado o paciente com um péssimo estado de 

higiene oral. 

Feito isso, foi realizado uma profilaxia dentária para remoção das placas 

bacterianas presente em boca e posterior instruções ao paciente feita pelos 

acadêmicos do curso de Odontologia envolvidos na pesquisa em um ambiente 

dedicado exclusivamente para orientações e instruções de escovação e higiene oral, 

o escovódromo, apresentando assim ao paciente J.P.D. os métodos de escovação, 

orientações para um correto uso de escova e emprego do creme dental e fio dental 

com a finalidade de controle e tentativa de redução do índice de placa bacteriana e 

prevenção do acometimento de doenças periodontais futuras advindas do acúmulo 

de biofilme dental.  

Sendo solicitado ao paciente ainda na mesma consulta, a realização de uma 

radiografia panorâmica para análise completa da arcada superior e inferior dos 

maxilares. Agendando o paciente para dia 16 de março, porém com ausência do 

mesmo ao atendimento clínico sem justificativa. 

Em seu retorno no dia 24 de abril, o paciente se apresentou à Clínica 

Odontológica da Univértix Centro Universitário, portando da radiografia panorâmica 



 

 

solicitada pelos acadêmicos (FIGURA 2) para que fosse feita a análise das 

estruturas ósseas da maxila e mandíbula, sendo realizada também radiografias 

periapicais pelos acadêmicos, apresentada aos professores presentes em clínicas 

para realização do planejamento do plano de tratamento a ser realizado 

posteriormente. 

 
FIGURA 2: Radiografia panorâmica do paciente J.P.D. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Foi realizado também nesta consulta do dia 24, o processo de evidenciação 

de placa bacteriana, com objetivo de avaliar os índices de biofilme dentário dos 

dentes presentes em boca, sendo constatado e observado ainda a presença do 

acúmulo de placa bacteriana nos elementos dentários superiores e inferiores, com 

uma redução mínima de placa bacteriana comparada a consulta anterior conforme 

apresentado nas figuras 3 e 4 com um índice de aproximadamente 99,0% de faces 

coradas, correspondendo assim a um péssimo estado de higiene bucal, não 

havendo portanto a colaboração do mesmo acerca das orientações passadas e 

ausência do mesmo nos atendimentos agendados. 



 

 

 
FIGURA 3: Fotografia vista lateral com presença de placa bacteriana. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

FIGURA 4: Fotografia frontal da arcada inferior com presença de placa bacteriana. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Sendo assim, após a segunda tentativa e avaliação dos elevados índices de 

placa bacteriana, o paciente foi encaminhado para realização dos demais 

procedimentos odontológicos necessários nas áreas de dentística, cirurgia, 

endodontia, e prótese dentária e encerramento do caso clínico supracitado em 

decorrência da não colaboração do paciente acerca da redução dos índices de placa 

bacteriana e a necessidade apresentada pelo mesmo na realização de tais. 

 



 

 

DISCUSSÃO 

Dentre as patologias bucais que mais afetam a cavidade oral, as lesões 

cariosas e doenças periodontais são as que mais acometem os indivíduos na 

sociedade, tendo tais alterações como fator desencadeante a presença e o acúmulo 

de biofilme bacteriano decorrente do alto consumo de sacarose, associado a uma 

não higienização da cavidade oral de forma correta (COSTA et al., 2014). 

No caso clínico descrito no trabalho, o paciente procurou a Clínica 

Odontológica da Univértix Centro Universitário relatando como queixa principal a 

sensação dolorosa dos dentes presentes em boca, apresentando como hábito 

nocivo o tabagismo e fazer o uso de escova, creme dental e fio dental em sua 

higiene oral, realizada de 2 a 3 vezes ao dia.  

Segundo apresentado por Machado et al., (2018); Soares e Machado (2020), 

fatores associados ao estilo de vida do indivíduo assim como interferências 

externas, isto é, a não higienização, a falta de visitas periódicas ao Cirurgião-

Dentista, assim como o consumo de substâncias que sejam estimulantes como 

nicotina, estão correlacionados ao aparecimento de alterações bucais que podem 

ser prejudiciais a cavidade oral. Além disso, há de se destacar os fatores retentores 

de placa que dificultam o acesso físico das escovas e fios a área subgengivais, em 

que pese a perda de inserção óssea e formação de bolsa periodontal.  

Outros fatores importantes a serem destacados a favor do aumento da 

agregação de placa são as perdas dentárias, apinhamento dental, mínima ou 

ausência de gengiva ceratinizada (HALLMON, 1999; GUSMÃO et al., 2016)  

Conforme foi descrito por Binney et al., (1996); OWENS et al., (1997); 

Newman (1998) e Choo et al., (2001) o ato da escovação dentária, isto é, a limpeza 

mecânica dos dentes se apresenta a milhares de anos com benefícios e 

preservação, garantindo assim qualidade da saúde oral dos seres humanos 

inseridos na sociedade.  

Dentre as consultas e evidenciação de placa bacteriana realizas, índices em 

torno do controle de placa bacteriana foram minimamente reduzidos, apresentando 

uma problemática em torno da colaboração do paciente no que tange a realização 

de uma higiene oral realizada de forma adequada e correta.  

Os resultados advindos acerca do quantitativo dos índices de biofilme dental 

presente na cavidade oral dos pacientes, é calculado a partir da realização de 

evidenciação de placa bacteriana, com o emprego de evidenciadores de placa, para 



 

 

posterior realização do cálculo e obtenção de taxas que corresponde o estado de 

higiene oral conforme apresentado na ficha de anamnese na Clínica Odontológica 

da Univértix Centro Universitário.  

Logo, tais índices são mensurados a partir da contagem das faces coradas 

com evidenciadores de placa dos dentes presente na cavidade oral, tais informações 

separadas por arcadas e por quadrantes, e dividido pelo somativo total de faces 

presente em boca, para posterior resultado da divisão realizada multiplicado por 

cem, apresentando resultados em porcentagem para definição do estado de higiene 

oral, sendo eles classificados em: ótimo estado de higiene oral com índices de até 

16%, bom estado de higiene oral, com índices entre 16 e 33%, mau estado de 

higiene oral, com índices entre 33 e 66% e péssimo estado de higiene com 

resultados das taxas acima de 66%. 

Um estudo realizado por Tibério, Campanha e Ramo (2009) teve como 

objetivo avaliar a presença de biofilme dentário em 65 pacientes, com realização de 

evidenciação de placa bacteriana por um determinado período, sendo encontrado 

como resultado dos pacientes avaliados, que 94% dos mesmos (n=61) 

apresentaram elevados índices de placa bacteriana, uma vez que a maioria dos 

entrevistados relataram escovar os dentes duas vezes ao dia e fazer uso do fio 

dental, tendo como conclusão a prevalência de altos índices de biofilme dentário na 

população estudada.  

Tal estudo corrobora com entendimento dos resultados obtidos com o caso 

clinico apresentado no presente estudo, fazendo necessário cada vez mais que 

profissionais da área odontológica vise a orientação e motivação de higiene oral dos 

seus pacientes, sendo encontrado como desafio pelos profissionais odontólogos a 

redução dos índices elevados de placa bacteriana, sendo necessário que haja, 

portanto, uma colaboração por parte dos pacientes para que tal orientação e 

escovação seja eficaz e positiva. 

Rovida e colaboradores em 2010, ressaltaram sobre a importância da 

utilização e do emprego de evidenciadores de placa na rotina clínica, se tornando tal 

produto odontológico um aliado do profissional Cirurgião-Dentista no que tange a 

demonstração ao paciente acerca de melhoria em sua escovação e higiene oral, 

corando as faces dos elementos dentários com presença de biofilme, servindo 

portando como um avaliador para parâmetros comparativos em redução ou aumento 

de biofilme, no que torna possível mensurar a efetividade da orientação e instrução 



 

 

de higiene oral do paciente, sobretudo colabora para remoção total do biofilme por 

esta estar visível clinicamente. Outra característica da evidenciação é possibilitar 

uma profilaxia mais leve e uso de instrumentais adequados aos níveis de 

mineralização do biofilme bacteriano. 

Um estudo realizado em 1970 por O Leary discorre sobre os agentes e 

procedimentos de higiene oral abordando evidenciadores de placa, escova, técnicas 

de escovação, soluções antimicrobianas. Foi possível observar que é raro a 

ausência absoluta de placa bacteriana presente na cavidade bucal, visto que 

provavelmente todo indivíduo possui certo nível de placa. Tal fato compatível com a 

saúde gengival, o que elucida a Teoria Específica da placa bacteriana. Métodos 

mecânicos a componentes químicos alteram a formação do biofilme primário, 

acarretando assim uma desaceleração do processo bacteriano. Dessa forma permite 

a presença de colônias bacterianas benéficas a saúde oral, portanto evitando a 

disbiose oral (GONÇALVES et al., 2010; VERKAIK et al., 2010; FILOGÔNIO et al., 

2011).  

Conforme relatado por Oliveira, Zanchett e Oliveira (2019), a motivação é um 

fator relevante na mudança do estilo de vida do paciente. Faz-se necessário nas 

consultas odontológicas iniciais a orientação aos seus pacientes e/ou responsáveis, 

a identificação e esclarecimentos sobre o desenvolvimento de doenças cariosas e 

periodontais, maneiras de serem prevenidas e o uso consciente das escovas 

dentárias e substâncias químicas a serem inseridas no hábito de higiene oral. Uma 

vez que diante dos resultados clínicos obtidos através da avaliação dos índices de 

placa bacteriana, houve uma não colaboração por parte do paciente em torno da 

aprendizagem e realização de higiene oral de forma correta e eficaz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de uma higienização oral realizada de forma correta, desencadeia a 

proliferação de microrganismos que acarreta no desenvolvimento de patologias 

bucais e encontro de elevados índices da presença de biofilme dentário. Sendo 

necessário que os profissionais Cirurgiões-Dentistas na sua rotina clínica oriente e 

instrua seus pacientes acerca do uso correto e acondicionamento de escova, pasta 

e fio dental com a finalidade de redução de tais índices assim como a preservação e 

controle da saúde bucal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA.  SOEGAR  

CURSO: ODONTOLOGIA  2022/01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa Importância do 
controle do biofilme dental na clínica odontológica  relato de caso . Nesta pesquisa 
pretendemos relatar o caso clinico com alto índice de biofilme dental. O intuito da pesquisa é detalhar 
a importância da orientação do profissional cirurgião-dentista acerca do controle e redução da 
presença de placas bacteriana no referido paciente, assim como orientar mesmo da importância de 
uma escovação efetiva para redução de tal índice. 

O motivo para realização de tal pesquisa é de suma importância, uma vez que o referido paciente se 
encontra em atendimento na Clínica Odontológica da Univértix Centro Universitário apresentando 
altos índices de placa bacteriana.  

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Fotografias intrabucais para melhor 
explicação na pesquisa. Também procedimentos de profilaxia (limpeza) e orientações e instruções de 
higiene oral. 

Tal pesquisa não apresenta nenhum risco inerente ao paciente, assim como não serão divulgadas 
informações que permita identificação de tal participante do estudo. Pretende-se com a pesquisa 
investigar os resultados após instrução de higiene oral e emprego de profilaxia periódicas do paciente 
acerca da redução dos índices de biofilme dental. 

Para participar deste estudo, o Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. Apesar disso, diante de eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da 
pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito à indenização.  

O Sr.(a) tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A sua participação é voluntária e 
a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr.(a) é 
atendido(a) pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.  

O(A) Sr.(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. Este termo de 
consentimento encontra-se impresso em uma via original, sendo arquivado pelo pesquisador 
responsável. 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 
por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Depois desse tempo, eles serão destruídos. 
Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, 
atendendo à legislação brasileira, em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde e utilizarão as informações somente para fins acadêmicos e científicos. 
Eu, _____________________________________________________________________________,  
contato, ______________________________________________, fui informado(a) dos objetivos da 
pesquisa Importância do controle do biofilme dental na clínica odontológica  relato de caso  de 
maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo 
em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada 
a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 
 



 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Isabela Souza Dutra 

Endereço: Rua Capitão Liberato - Centro 

Telefone: (31) 98204-3322 

Email: isabeladuelli30@gmail.com 

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá 

consultar: 

CEP/UNIVÉRTIX  Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos Faculdade  UNIVÉRTIX 

Rua Bernardo Torres, no180, Bairro Retiro, Bloco C, térreo, sala 05 Faculdade  UNIVÉRTIX 

Telefone: (31) 3873-2199, ramal 213  

E-mail: cep.univertix@gmail.com 

 

 

 

Matipó, ______ de ______________ de 20___. 
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Assinatura do Participante 
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Assinatura do Pesquisador 
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LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS E O DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR 

Acadêmicas: Damaris Macedo Vilela e Rayane Aparecida Ferraz  
 
Orientador: Ricardo Alexandre Gandra 

 
RESUMO 
O surgimento de lesões de origem não cariosa tornou-se um grande fator de procura 
de pacientes em consultórios odontológicos por conta de complicações estéticas 
e/ou funcionais. Essas lesões são caracterizadas pela perda gradativa do tecido 
mineralizado na porção cervical da estrutura dentária provocada por uma 
combinação de motivos sem o envolvimento bacteriano. O objetivo do presente 
trabalho foi relatar o caso clínico de um paciente de 54 anos de idade, casado, que 
compareceu à Clínica Odontológica do Centro Universitário Univértix, diagnosticado 
com Lesões Cervicais Não Cariosa. Após realização da anamnese, o paciente 
assinou o TCLE e iniciou o exame clínico e radiográfico. O plano de tratamento 
proposto ao paciente foi o de restaurar as lesões cervicais não cariosas de forma 
mista e continuar em acompanhamento por um período de 6 meses. Devido ao não 
sucesso das restaurações no caso deste paciente, foi realizada uma cirurgia 
periodontal, do tipo enxerto gengival proporcionando recobrimento das raízes 
expostas. O paciente continuará em tratamento durante alguns meses para 
avaliação e prevenção de futuras lesões. No caso clínico aqui apresentado, foi 
diagnosticada a presença de lesão cervical não cariosa e desgaste oclusal em 
decorrência do bruxismo. Realizaram-se no total de seis restaurações com resina 
composta e todas se apresentaram negativamente ao tratamento. Dessa forma, foi 
realizada cirurgia periodontal do tipo enxerto de conjuntivo de deslize coronal de 
retalho em todos os elementos que apresentavam a doença, totalizando doze 
dentes. O processo cicatricial foi favorável no recobrimento da dentina exposta. 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia Preventiva; Retração Gengival; Sensibilidade da 
Dentina. 

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

INTRODUÇÃO 

Com aumento da expectativa de vida da população, aliado ao decaimento em 

torno da prevalência da incidência de cárie dentária, percebe-se o alcance de uma 

maior longevidade em torno da dentição permanente e natural dos seres humanos 

(HATTAB, YASSIN, 2000). O surgimento de lesões de origem não cariosa vem se 

tornando um grande fator de procura de pacientes em consultórios odontológicos, 

por conta de complicações estéticas e/ou funcionais (OLIVEIRA, RAMOS, 

MORETTIO, DE FREITAS, 2013).  

As Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNC) podem levar o paciente a 

apresentar uma hipersensibilidade dentária, uma vez que os indivíduos relatam 

sintomatologia dolorosa e incômodo após a exposição dos túbulos dentinários por 



 

 

conta do desgaste de estruturas mineralizadas (TELLES, 2000; MARQUEZINI 

JUNIOR et al., 2002; FARIA, VILLELA, 2000). 

No passado, os indivíduos procuravam por profissionais da odontologia em 

decorrência de sintomatologia dolorosa decorrente da instalação de lesões cariosas 

na cavidade oral. Todavia, após emprego e melhorias em relação à prevenção e 

instrução de higiene oral e também da fluoretação da água destinada aos domicílios, 

houve um decaimento acerca de tais índices de prevalência de patologias orais 

como a cárie dentária. Dessa forma, o interesse e a procura dos indivíduos aos 

consultórios ou clinicas odontológicas foram direcionadas a questões estéticas ou 

funcionais, mesmo não havendo a instalação do processo carioso em grande parte 

dos casos (WANG et al., 2018). 

Um fator desencadeante da procura de pacientes em consultórios 

odontológicos é o surgimento de lesões de origem não cariosas que, apresentando 

comprometimento e complicações estéticas ou funcionais, resultam da exposição 

dos túbulos dentários decorrente do desgaste de estruturas mineralizadas. Esse 

quadro, na maioria das vezes, é associado vezes associadas a uma sensibilidade 

dentária, disfunções oclusais e desconforto (OLIVEIRA, RAMOS, MORETTIO, DE 

FREITAS, 2013; PINHEIRO et al., 2020). 

As lesões cervicais não cariosas (LCNC) apresentam sua maior recorrência 

em pacientes adultos e idosos, não havendo predominância de sexo conforme 

relatado na literatura. Essas ocorrências são classificadas de acordo com sua 

etiologia, assim como erosão, abfração e abrasão. Tais classificações apresentam 

uma diversidade acerca da causa, apresentando uma inter-relação com o 

surgimento de retrações gengivais causada por traumas no ato da escovação, 

presença de hábitos parafuncionais, sobrecontorno de restaurações dentre outros 

(NASCIMENTO et al., 2016; MARINESCU et al., 2017). 

A perda gradativa de tecido mineralizado na porção cervical do dente é uma 

característica apresentada pelas LCNC sendo elas causadas em decorrência de 

uma combinação de motivos sem que haja uma interferência, envolvimento ou 

proliferação de bactérias (OSBORNE-SMITH, BURKE e WILSON, 2011). Fatores 

como dieta, mudanças de comportamentos e estresse são significantes para 

surgimento de tais lesões. Portanto, a causa dessa desse quadro é de origem 

multifatorial, podendo estar intimamente relacionada a alterações dentárias em 

decorrência de ações mecânicas realizadas pelos indivíduos ou, até mesmo, por 



 

 

meio da degradação química de estruturas como esmalte e a dentina (LEE e 

EAKLE, 1984; PINTADO et al., 2000; GONÇALVES et al., 2007; MOLENA et al., 

2008; XAVIER, PINTO, CAVALCANTI, 2012). Dentre as anormalidades dentárias 

que poderão acarretar no desenvolvimento de LCNC, a atrição é definida como uma 

perda de estrutura dentária originária por meio de contatos oclusais entres os dentes 

e seus antagonistas durante o ato de mastigar ou em situações de parafunções 

(TELLES, 2000).  

A abrasão ocorre devido a um processo repetitivo mecânico e persistente por 

um período de tempo por uma escovação imprópria e utilização de dentifrícios 

abrasivos (LITONJUA et al., 2003; PIRES, FERREIRA, SILVA, 2008). A erosão é 

resultante de uma perda de tecido duro por ação química corrosiva de ácidos. Tais 

ácidos podem ser classificados de acordo com a sua etiologia (ECCLES, 1979; 

IMFELD, 1996). 

A compreensão dos fatores etiológicos das LCNCs é de grande valia para o 

tratamento da patologia visto que hábitos e estilo de vida interferem na sua 

manifestação clínica. Portanto, a prevenção para surgimento de novas lesões, assim 

como controlar a progressiva de lesões já existentes na cavidade bucal, exige 

adquirir hábitos saudáveis em geral, o que é de extrema importância para não 

ocorrência das lesões. (OLIVEIRA, FONTES e BARRETTO, 2020). Pode haver 

variações dessas lesões de acordo com tamanho, forma, localização e 

acometimento. Além disso, pode se manifestar em todos os dentes, porém com 

maior incidência mais nas superfícies vestibulares de pré-molares maxilares 

(PEGORARO et al., 2005; BERNHARDT et al., 2006).  

O tratamento das LCNCs varia de acordo com a causa, extensão, 

profundidade, desconforto e incomodo do paciente. A aplicação de produtos 

dessensibilizantes ou de restaurações em resinas composta é considerada viável 

para solução dos casos. É importante que o profissional realize o acompanhamento, 

bem como orientações e recomendações quanto aos hábitos de higiene bucal e 

remoção de hábitos parafuncionais (GRIPPO, 1991; GALLIEN, KAPLAN e OWENS, 

1994; ACADEMY OF OPERATIVE DENTISTRY, 2013).  

Todavia há relatos de que enxertos gengivais podem se inserir em dentina 

coronária, em certas condições de LCNCs, fenômeno chamado de restaurações 

biológicas (SANTAMARIA et al., 2021). Quando se faz o emprego de técnica de 

enxerto gengival livre, o profissional de odontologia busca o reestabelecimento da 



 

 

saúde tecidual periodontal, acompanhado de um resultado estético desejável 

(MLINEK, SMUKLER e BUCHNER, 1973). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo relatar um caso 

clínico de um paciente atendido na Clínica Odontológica da Univértix Centro 

Universitário, diagnosticado com lesões cervicais não cariosa, apresentando, assim, 

as modalidades de tratamento que compreendem as restaurações com resinas 

compostas e enxertos gengivais de tecido conjuntivo.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

LESÃO CERVICAL NÃO CARIOSA E SUAS CAUSAS MULTIFATORIAIS 

As Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNCs) são caracterizadas como lesões 

decorrentes da perda gradual de tecido mineralizado na região cervical do dente. 

Elas podem ser causadas por uma associação multifatorial, assim como 

características oclusais, trauma extrínseco, hábitos parafuncionais, interferência 

química não bacteriana e ações mecânicas que atingem esmalte ou dentina, 

causando assim perdas irreversíveis das estruturas dentárias (BOMFIM, CROSATO, 

MAZILLI e FRIAS 2015). O desenvolvimento de tal anormalidade poderá ocorrer em 

qualquer pessoa que tenha dentes naturais com vestígios de desgaste dental ou 

comprometimento nas estruturas mineralizadas (AMARAL et al., 2012). 

O processo de perda das superfícies mineralizadas no elemento dentário 

pode estar associado ao processo de envelhecimento, acometendo de forma mais 

significativa dentes posteriores inferiores (KINA et al., 2015). Isso ocorre porque o 

acometimento de tais lesões, no referido grupo de pessoas, é apresentado em 

decorrência de possíveis desordens de hábitos de escovação dentária ou, até 

mesmo, alimentação ou o uso de medicação. Assim, a perda de tais estruturas 

mineralizadas, levam ao desenvolvimento de problemas funcionais, estéticos ou 

sensibilidade dentária. Havendo, portanto, a necessidade de uma atenção especial 

dos profissionais cirurgiões-dentistas de modo que apresentem a tais pacientes um 

tratamento adequado para as LCNCs. Em suma, os fatores extrínsecos podem ter 

relação com a dieta e medicação do paciente. Pacientes que estão em tratamentos 

contínuos e fazem o uso de medicamentos que pertencem ao grupo de ácidos 

devem também buscar um acompanhamento odontológico, de modo que se 

apresentem possíveis planos de investigação ou prevenção para o não 

desenvolvimento de LCNC prevenções (AMARAL et al., 2012). 



 

 

Além dos fatores extrínsecos, observam-se fatores intrínsecos podem ser 

significativos no que tange o diagnóstico de LCNC. A ficha de anamnese é uma 

importante ferramenta para diagnosticar e identificar os possíveis fatores dos 

surgimentos de tais lesões, podendo destacar os problemas gastroesofágicos 

(vômito frequente característico da bulimia). Outras ações como a escovação 

traumática com produtos abrasivos (clareador dentário sem autorização 

profissional), o uso de substâncias ácidas, drogas lícitas ou ilícitas ou, até mesmo, o 

costume de morder objetos são os fatores que mais são detectados como possíveis 

causas internas das LCNC (AMARAL et al., 2012). 

A evolução e qualidade dos atendimentos odontológicos, o vasto 

conhecimento de profissionais da área e a procura dos pacientes por tratamentos de 

qualidade são fatores importantes que devem ser ponderados acerca de uma maior 

longevidade e preservação da dentição natural, acarretando, assim, menos 

problemas associados às perdas progressiva e não cariosa da estrutura dental 

(PEUMANS et al., 2020). 

Alves, Costa e Lima (2018) relatam, ainda, que os profissionais odontólogos 

procuram entender à dinâmica e o ao surgimento de tais LCNCs no intuito de 

informar seus pacientes sobre o impacto destrutivo nos dentes e o envelhecimento 

precoce das estruturas bucais, bem como os cuidados necessários para evitar o 

acometimento ou agravamento de lesivo das estruturas dentárias. 

 

TIPOS DE LESÃO CERVICAL NÃO CARIOSA 

As Lances se apresentam de diversas formas, sendo elas classificadas de 

acordo com a sua etiologia, de acordo com relatos advindos dos próprios pacientes 

ou por investigação clínica (GUIDA, NASCIBEN, CARVALHO e RIBEIRO, 2010). 

Para Gripo et al. (2012), as lesões cervicais não cariosas são classificadas 

em: abfração, erosão e abrasão. Outros autores não utilizam o termo erosão e sim 

biocorrosão, contemplando todas as formas químicas, bioquímicas e eletroquímicas 

de degradação das estruturas mineralizadas. Há alguns tipos de LCNC que fazem 

com que a causa da doença não seja exclusivamente uma, podendo dividi-las em 

três grupos: tensão, fricção e biocorrosão. A tensão é extensivamente encontrada na 

literatura como abfração. Muitos pesquisadores não classificam essas lesões quanto 

ao seu tipo, porque a característica principal é a perda de tecido mineralizado não 



 

 

relacionado à origem da bactéria, classificando de modo genérico apenas como 

lesões cervicais não cariosas (CARDOSO, 2019; LIMA, SILVA e ARAÚJO, 2020). 

Outra definição também se refere à perda de estrutura dentária na porção 

cervical dos dentes, podendo advir dos problemas oclusais do paciente, assim como 

contato prematuro, excesso de força na mastigação ou pelo hábito de ranger os 

dentes. Há, também uma perda patológica dos tecidos duros dentários, oriunda de 

forças oclusais traumáticas que provocam flexões dentais. Essas características 

estão diretamente ligadas à tensão, logo, se o paciente apresenta quadro de tensão 

ou ansiedade, já podemos vincular a doença a esse tipo lesão (PAVANI et al., 2019). 

Sobre essa tensão Guimarães explica: 

De acordo com a teoria da flexão do dente, forças parafuncionais em áreas 
em que ocorrem interferências podem proporcionar a um ou mais dentes 
fortes esforços tensionais, compressivos ou de cisalhamento. Essas forças 
se concentram na junção cemento-esmalte, promovendo microfraturas 
nesse tecido, através das quais moléculas de saliva e água penetram, 
tornando a região suscetível ao efeito solubilizador de ácidos e efeito 
abrasivo da escovação. Acredita-se que, com o tempo, as microfraturas 
evoluem perpendicularmente ao longo eixo dos dentes sob pressão até o 
esmalte e a dentina serem fraturados , culminando com defeitos em forma 
de cunha com bordas afiadas (GUIMARÃES, 2014, p. 410). 
 

Outra LCNC pode estar relacionada à escovação feita de forma inadequada 

que leva ao desenvolvimento de LCNC por abrasão. Produtos bucais que contém 

abrasivos, a prática de morder objetos duros, o uso de palitos ou a utilização 

escovas com cerdas duras são erros irreparáveis que podem causar doença. São 

hábitos errôneos e rotineiros que se adquirem e trazem severas consequências a 

estrutura dentária (OLIVEIRA, BARRETO e FONTES, 2020).  

A atrição é o que pode conduzir a perda de toda estrutura do esmalte, devido 

ao contato existente entre os dentes, esse desgaste se define em V na região incisal 

dos dentes anteriores, nas fases oclusais e o motivo é o contato que sucede entre 

os dentes anteriores e posteriores durante a mastigação gerando um desgaste, além 

de hábitos parafuncionais como o bruxismo (RIBEIRO et al., 2019).  

A biocorrosão, também conhecida como erosão, acontece com a perda 

gradativa de estruturas dentárias tanto na face oclusal quanto na cervical dos 

elementos posteriores em que o tecido dental começa a sofrer uma erosão ou 

desgaste à medida que são afetados pelos fatores que a desencadeia (CARDOSO, 

2019).  Os principais fatores causadores são externos como excesso de alimentos e 

bebidas ácidas ou internos como refluxo gastroesofágico (MALTAROLLO et al., 

2020). 



 

 

 

 

 

CIRURGIAS GENGIVAIS EM LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSA 

As lesões cervicais não cariosas se apresentam como uma perda patológica 

de tecidos dentário, em decorrência de uma associação entre o deslocamento em 

sentido apical da margem gengival em relação a junção cemento esmalte, 

desenvolvendo e instalando, assim, a patologia de recessão gengival. Tais 

anormalidades acarretam a exposição de superfícies como a dentina, podendo estar 

associadas à abrasão do esmalte (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 

2001). No entanto, as superfícies dentárias expostas acerca da presença de 

recessões gengivais são relatadas com grande frequência em decorrência da 

presença de LCNC (SANTAMARIA et al., 2021). Logo, quando tais condições de 

recessão gengival e lesões cervicais não cariosas ocorrem de forma simultânea no 

mesmo elemento dentário ou no mesmo grupo de dentes, é recorrente a insatisfação 

por parte dos pacientes. Assim, recorrem a um tratamento que seja adequado a fim 

de suprir tais necessidades em relação a queixas estéticas e de sensibilidade 

(LUCCHESI et al., 2007; SANTAMARIA et al., 2008). 

É importante o planejamento eficaz no recobrimento de lesões cervicais não 

cariosas, considerando a previsibilidade do caso, realizando uma avaliação da 

localização, da altura, da profundidade, da extensão de coroa e da raiz 

(SANTAMARIA et al., 2007; SANTAMARIA et al., 2013). 

Na literatura, relatam-se bons resultados com o tratamento de lesões 

cervicais restauradas e recobertas com técnicas de recobrimento radicular pela 

técnica de retalho posicionado, associado ao uso de enxerto de tecido conjuntivo 

(ZUCCHELLI et al., 2006; SANTAMARIA et al., 2007; PINI-PRATO et al., 2010; 

SANTAMARIA et al., 2011; MCGUIRE et al., 2012).  

Para esse tratamento, preconiza-se a indicação de materiais restauradores o 

emprego de resinas compostas ou, até mesmo, do ionômero de vidro modificado por 

resinas como materiais odontológicos que apresentam uma biocompatibilidade 

quando empregados subgengivalmente nas lesões cervicais. Não há relatos 

frequentes acerca da durabilidade de tais restaurações, tampouco de possíveis 

danos acarretados pelas mesmas aos tecidos periodontais (DRAGOO, 1997; 



 

 

TERRY et al., 2003; LUCCHESI et al., 2007; MARTINS et al., 2007; SANTOS et al., 

2007; SANTAMARIA et al., 2008). 

 

 

TRATAMENTOS INDICADOS  

Um dos principais aspectos a serem observados para o tratamento das lesões 

cervicais não cariosas é a busca de informações sobre as possíveis causas e a 

rotina higiênica que o paciente realiza. Assim, é possível estabelecer um diagnóstico 

e definir a conduta apropriada, sendo possível erradicar os fatores causais. Não há 

um protocolo de tratamento com total eficácia na recuperação das lesões, todavia há 

estratégias eficientes compostas por etapas, que podem alcançar resultados 

positivos e satisfatórios (BARBOSA, JUNIOR e MENDES, 2009).  

O tratamento preventivo é importante no sentido de interromper o 

desenvolvimento e o aparecimento de novas lesões não cariosas. É importante que 

o profissional oriente o paciente sobre a forma correta para realização da 

higienização oral e conduza para a erradicação dos possíveis hábitos a serem 

relatados pelos pacientes como: costume em palitar dentes, roer unhas e, até 

mesmo, realizar escovação traumática (PEUMANS et al., 2020; OLIVEIRA et al., 

2020). 

Em casos de atrição como bruxismo e o apertamento dentário, tratamentos 

preventivos poderão ser lançados pelo profissional cirurgião-dentista no intuito de 

solucionar o problema, como orientar a reeducação de hábitos relatados pelo 

paciente. Também é importante recomendar uso de placas estabilizadoras 

confeccionadas em acrílico, seja para seu uso diurno ou noturno (ALVES, COSTA e 

LIMA, 2018).  

Segundo Santamaria et al., (2013), independentemente do tipo de LCNC 

apresentada pelo paciente, alguns fatores intraorais devem ser analisados para que 

o profissional lance mão de decisões assertivas para obtenção de um melhor 

tratamento e um prognostico satisfatório.  

É valido ressaltar que uma abordagem cirúrgica também pode ser 

considerada.  Isso se indica em casos cujas lesões não cariosas apresentam 

associação com recessões gengivais e não apresentam restaurações com materiais 

resinosos e com efetividade no recobrimento radicular. Na maioria das vezes, tais 



 

 

queixas estão associadas à hipersensibilidade dentária e à estética do paciente 

(DOMINIAK e GEDRANGE, 2014; ZUCCHELLI e MOUNSSIF, 2015; CAIRO, 2017).  

Quando realizado o processo restaurador em LCNC e nota-se uma recessão 

gengival, é necessário observar e planejar a melhor conduta terapêutica a ser 

utilizada. O recobrimento radicular cirúrgico deve ser combinado com a restauração, 

para melhor tratar a LCNC que abrange a coroa e raiz em uma ou mais unidades 

dentárias. (TERRY et al., 2003; SANTAMARIA et al., 2007). 

 

ESTILO DE VIDA  

A qualidade de vida reflete em uma pessoa. Seus valores, objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações refletem a compreensão de um indivíduo de 

que suas necessidades estão sendo atendidas (CAVALCANTE, CRUZ e 

FIGUEREIDO, 2019). Fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e 

biológicos influenciam tanto positiva quanto negativamente na saúde da população. 

Há outros fatores a serem considerados como a alimentação, a prática de atividades 

físicas e o uso de drogas lícitas e ilícitas, todos relacionados ao comportamento 

humano (BUSS, 2010).  

A observação da condição geral de um indivíduo assim como avaliação de 

sua saúde bucal são uma necessidade imediata das pessoas, pois relacionam-se 

diretamente à autoestima e à ausência de sintomatologia dolorosa. Conforme 

relatado por pacientes, níveis de estresse e ansiedade afetam diretamente no seu 

estilo de vida, apresentando mais vulnerabilidade ao desenvolvimento de patologias 

bucais e gerais (BUSS, 2010).  

Estudos mostram que o estado psicoemocional está relacionado diretamente 

ao aparecimento das LCNCs, ocorrendo em pacientes com distúrbios neurológicos, 

desiquilíbrio emocional, com uma alimentação de forma desequilibrada e com maus 

hábitos de higiene oral. Essas condições acarretam mais vulnerabilidade ao 

desenvolvimento de patologias orais. Esses fatores influenciam diretamente na 

saúde bucal, fazendo com que os profissionais da área também possam avaliar o 

estilo de vida de cada paciente e o que levou a desencadear possíveis surgimentos 

de LCNC. Logo, pode-se aplicar um tratamento mais adequado, eliminando fatores 

desencadeantes de tais lesões (LIMA, SILVA e ARAÚJO, 2020).  

RELATO DE CASO 



 

 

Esta pesquisa trata-se do estudo de caso do paciente G.M.R. do gênero 

masculino, com 54 anos de idade, que apresentava problemas de hipertensão, 

depressão e ansiedade e fazia uso contínuo dos medicamentos Captropil e 

Ecitalopram. Tal paciente relatou, na anamnese, não possuir nenhum hábito nocivo, 

porém o relatou ter apresentado úlcera e gastrite há alguns anos. Morador do 

município de Abre Campo - MG, compareceu à Clínica Odontológica da Univértix 

Centro Universitário Campus Matipó no mês de outubro 2019, relatando como 

queixa principal sensibilidade nos dentes, não sendo relatada a realização de 

nenhum tratamento dentário nos últimos anos. Sua última visita ao profissional 

Cirurgião-Dentista foi há cerca de 10 anos. 

Em sua primeira consulta realizada no dia 03 de outubro de 2019, foi 

realizada uma anamnese detalhada do paciente, identificando a higiene oral de 2 a 3 

vezes ao dia, com emprego de escova dentária com cerdas duras, creme dental e fio 

dental rotineiramente. 

Ainda naquela consulta, foi realizado o exame intraoral para obtenção de 

informações para preenchimento da ficha de odontograma e periodontograma 

disponíveis na ficha de anamnese da Clínica Odontológica. Identificou-se a 

necessidade da realização de exames radiográficos para estabelecimento de 

possível diagnóstico. Em decorrência do final do período letivo do ano de 2019, o 

atendimento foi agendado para fevereiro do ano seguinte, deixando definidas as 

acadêmicas envolvidas no seu atendimento.  

No retorno das atividades clinicas, no mês de fevereiro de 2020, após 

tentativa de contato com o paciente, não houve sucesso no agendamento e o 

paciente não pode comparecer ao atendimento. Em seguida, março de 2020, as 

atividades da clínica foram suspensas devido à pandemia do COVID-19. Todavia, os 

contatos foram sendo mantidos, porém sem sucesso.  

Após retorno das atividades clinicas odontológicas, em agosto de 2021, no dia 

20 de setembro de 2021, por meio de terceiros, foi possível comunicar ao paciente 

G.M.R. que seu atendimento estaria agendado.  

Sendo assim, no dia 27 de setembro de 2021, o tratamento odontológico foi 

retomado. 

Naquela consulta, verificaram-se novamente as informações passadas pelo 

paciente, a título de atualização da ficha de anamnese. Os dados estavam em 

conformidade como que já havia informado em 2019.  



 

 

Após realização da atualização da ficha, realizou-se novo exame clínico para 

avaliação da saúde bucal, localizando possíveis alterações na cavidade oral. Foram, 

também, feitas fotografias intrabucais para um possível relato de caso de paciente.  

Portanto, observou-se nesse exame clínico (FIGURA 1 e 2) e radiográfico 

(FIGURA 3 e 4) que os dentes pré-molares das arcadas superiores e inferiores (14, 

15, 24, 25, 34, 35, 44 e 45) apresentavam sensibilidade, em decorrência da 

presença de lesões cervicais não cariosas (FIGURA1).  

 
FIGURA 1: Fotografia intrabucal inicial das LCNC nos dentes 14, 15, 44 e 45 do paciente G.M.R. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
FIGURA 2: Fotografia intrabucal inicial das LCNC nos dentes 24, 25, 34 e 35 do paciente G.M.R. 
Fonte: Arquivo pessoal. 



 

 

  
FIGURA 3: Radiografia periapical dos dentes 34 e 35. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

  
FIGURA 4: Radiografia periapical dos dentes 44 e 45. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Observou-se, ainda, que o paciente apresentava sensibilidade nos dentes em 

decorrência de recessões gengivais nos dentes pré-molares de ambas arcadas 

superiores e inferiores, além de desgaste dental em causado por bruxismo.  

Além disso, ainda na mesma consulta, foi realizada uma profilaxia dentária de 

modo a realizar adequação do meio bucal, uma vez que o paciente relatara ter ido 

ao profissional Cirurgião-Dentista há mais de 10 anos.  

Também foi apresentado ao paciente o planejamento de execução do 

tratamento realizado pelas acadêmicas e o professor responsável. Foi solicitada a 

sua assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 1) 

autorizando e concordando com a realização do tratamento odontológico e a 

participação na pesquisa. 

Em síntese, o plano de tratamento proposto ao paciente para solucionar a 

sensibilidade dentinária foi da realização de restaurações das lesões cervicais não 

cariosas de forma mista, isto é, com emprego de resinas compostas e cimento de 

ionômero de vidro com a função de forramento da cavidade. Repassadas essas 

informações repassas, o retorno do paciente foi agendado para a semana seguinte. 

Todavia, não compareceu no dia e horário agendados para dar início ao plano de 

tratamento.  



 

 

O paciente G.M.R. retomou o tratamento no dia 26 de outubro de 2021. Ainda 

nessa consulta odontológica, foi possível iniciar o tratamento de restauração das 

lesões cervicais não cariosas, com a realização da inserção do cimento de ionômero 

de vidro restaurador Maxxion R (FGM) da cor A2 nos dentes 14 e 15. Estabeleceu-

se, então, um intervalo de 7 dias para desgastar o material e realizar posteriormente 

a restauração em resina composta. 

Em seu retorno, no dia 03 de novembro de 2021, foi realizado a remoção do 

material inserido nas cavidades dos dentes 14 e 15 na sessão anterior e a 

realização de ataque ácido seletivo em esmalte com ácido fosfórico 37% (CONDOR) 

por 30 segundos, lavagem abundante, secagem e aplicação de adesivo (ÂMBAR) 

com uso de microbrush (KG). Após esse processo, foi realizada a restauração dos 

elementos dentários com emprego de incrementos da resina composta Luna (SDI) 

cor A3. Finalizando tais restaurações com o polimento e acabamento com uso de 

pontas diamantadas F e FF (MICRODONT), pasta de polimento Diamond Excel 

(FGM) e taças de borrachas (MICRODONT) conforme apresentado na figura a 

seguir (FIGURA 5). 

 
FIGURA 5: Aspecto final das restaurações nos dentes 14 e 15. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Assim, foi agendado o retorno do paciente para a realização das restaurações 

nos demais dentes que apresentavam lesões cervicais não cariosas. A expectativa 

era de que o paciente apresentasse redução considerável da sensibilidade após as 

restaurações do tipo mistas realizada nos dentes 14 e 15, para, posteriormente, dar 

continuidade e fazer o acompanhamento do caso.  

 Entretanto, em seu retorno após 7 dias, o paciente relatou continuidade de 

sintomatologia dolorosa acerca da sensibilidade dentária devido ao não sucesso das 



 

 

restaurações. No exame clínico, foram constatadas, pelas acadêmicas, fraturas nas 

restaurações realizadas de forma mista (FIGURA 6). 

 
FIGURA 6: Aspecto das restaurações nos dentes 14 e 15. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Após falha no tratamento de restaurações com técnica mista, foi indicada ao 

paciente G.M.R. a realização de cirurgias periodontais nos elementos dentários que 

apresentavam LCNC e recessões gengivais com emprego de enxerto gengival, a fim 

de proporcionar o recobrimento das raízes expostas, trazendo melhorias em relação 

à estética e à estabilidade dos tecidos. 

Tal cirurgia periodontal indicada ao paciente foi realizada na Clínica 

Odontológica da Univértix Centro Universitário no mês de dezembro de 2021. 

Empregou-se a técnica de enxerto de tecido conjuntivo para recobrimento de 

exposição de raízes dos elementos que apresentavam tal recessão gengival e 

lesões cervicais não cariosas.   

O enxerto de tecido conjuntivo utilizado para recobrimento das raízes 

expostas foi colhido do palato do próprio paciente. Após o seu preparo, foi 

posicionado e estabilizado de acordo com as áreas a serem recobertas com uso de 

tecido conjuntivo, que consistia nos elementos 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44 e 45. O 

enxerto foi suturado com dois pontos simples em todas áreas dos elementos 

supracitados em que foi necessária a realização do procedimento cirúrgico conforme 

apresentado na figura a seguir (FIGURA 7).  



 

 

 
FIGURA 7: Aspecto imediato após realização da cirurgia periodontal dos elementos 44 e 45. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Após a realização da cirurgia, a área doadora da cirurgia, o palato, foi 

recoberto com cimento cirúrgico de modo que permitisse ao paciente uma maior 

comodidade, reduzindo a sintomatologia dolorosa no pós-cirúrgico. Foram prescritas 

medicação em caso de dor. O paciente foi agendado para seu retorno após 3 meses 

da realização da cirurgia. Em março de 2022, compareceu à Clínica Odontológica da 

Univértix Centro Universitário para realização da avaliação clínica do processo de 

cicatrização da área operada assim como a realização de fotografias a título de 

demonstração do caso relatado (FIGURA 8 e 9). 

 
FIGURA 8: Aspecto 3 meses após realização da cirurgia periodontal nos elementos 14,15, 44 e 45. 
Fonte: Arquivo pessoal. 



 

 

 
FIGURA 9: Aspecto 3 meses após realização da cirurgia periodontal nos elementos 24,25, 34 e 35. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Após avaliação de normalidade do processo cicatricial e recobrimento de raiz 

nos elementos dentários 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44 e 45, o paciente G.M.R. foi 

orientado acerca da continuidade do tratamento. Foram propostas avaliação e 

comparação do caso clínico de antes e depois, bem como da realização de 

avaliações e prevenções acerca do não aparecimento de futuras lesões cervicais 

não cariosas. 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico acerca das lesões cervicais não cariosas é de fundamental 

importância para realização de um planejamento da realização do caso para que 

não ocorram falhas recidivas e que o tratamento proposto ao paciente consiga 

atingir às necessidades e expectativas do paciente. Questões estéticas e sensações 

dolorosas são relatadas como as principais causas de procura por parte dos 

pacientes aos profissionais Cirurgiões-Dentistas (PINHEIRO et al., 2020).  

A presença de sintomatologias dolorosas é perceptível em elementos 

dentários que apresentam lesões cervicais não cariosas, sendo tais sintomatologias 

caracterizadas como resposta do sistema nervoso central frente ao recebimento de 

estímulos, sejam eles térmicos, químico ou outros. A exposição dos túbulos 

dentários em decorrência de perda de estruturas mineralizas dos dentes acarreta tal 

sensação de dor, podendo citar, como exemplo, a hipersensibilidade dentária 

(FREITAS et al., 2015; SOUZA, 2017; ZÚÑIGA-CASTAÑEDA et al., 2019).  

Conforme relatado por Modena e colaboradores (2016), diversos fatores 

podem influenciar no desenvolvimento e evolução de lesões cervicais não cariosas. 

Dentre eles, o fator idade tem um papel relevante no surgimento de patologias. Com 

o aumento da expectativa de vida, os elementos dentários se expõem por um mais 



 

 

tempo a fatores etiológicos relacionados à perda progressiva e cariosa de estruturas 

dentais. Tal estudo justificativa e corrobora os achados clínicos do presente caso 

clínico relatado, em que o paciente tinha 54 anos de idade.  

Utilizando uma escova dental com cerdas duras, o paciente acreditava que 

ela seria mais eficiente na realização de sua higiene oral.  

Em suma, estudos demonstram que, na maioria dos casos clínicos em que há 

a presença de lesões cervicais não cariosas, constantemente há uma relação com a 

recessão gengival.  A LCNC atinge a porção radicular dos elementos dentários, 

deixando-os mais propícios ao recebimento de estímulos, causando, assim, 

sintomatologia dolorosa (SANTAMARIA et al., 2007; SANTAMARIA et al., 2009; 

ZUCHELLI et al., 2011). Isso justifica a opção pela cirurgia de recobrimento radicular 

do presente caso clínico com o uso de enxerto livre doado pelo próprio paciente. O 

procedimento cirúrgico executado no caso relatado apresentou bons resultados 

clínicos em torno da técnica empregada.   

O enxerto utilizado e empregado no presente caso traz uma gama de 

vantagens, conforme a literatura, em torno de sua aplicabilidade. Dentre essas 

eficácias, destacam-se o aumento tecidual de espessura e altura do tecido gengival 

e a boa previsibilidade do pós operatório da área receptora de tal tecido (FERRÃO et 

al., 2003). 

A combinação de tratamentos de lesões cervicais não cariosas com uso de 

materiais restauradores com cirurgias de recobrimento de raízes é descrita na 

literatura como tratamento para exposições radiculares. É necessário que o 

operador tenha conhecimento acerca da técnica cirúrgica a ser empregada, além de 

esclarecer ao paciente possíveis prognósticos favoráveis.  

Essa conduta foi preconizada no caso clínico descrito nos elementos 

dentários que apresentavam lesões não cariosas. Após a execução de tal 

procedimento, o paciente relatou a continuidade de sintomatologia dolorosa em 

decorrência da exposição dentinária. Assim, foi necessário lançar mão da realização 

de cirurgia periodontal com finalidade do recobrimento de raízes (GUIDA, 

NASCIBEN, CARVALHO e RIBEIRO, 2010; ALMEIDA, CARVALHO, RIBEIRO e 

SOUZA, 2015). 

Na literatura, discute-se sobre a previsibilidade em torno da correção de 

recobrimento radicular e as indicações e possíveis eficácias em torno da abordagem 

cirúrgica periodontal a ser empregada. O retalho posicionado coronalmente 



 

 

associado a enxerto de tecido conjuntivo é um dos procedimentos mais aplicados na 

rotina clínica de cirurgias no intuito de recobrir raízes expostas (GOLDSTEIN et al., 

2002; BITTENCOURT et al., 2006; SANTAMARIA et al., 2007; CHAMBRONE et al., 

2008; SANTAMARIA et al., 2008).  

Conforme resultados de uma revisão sistemática, realizada por Chambrone e 

colaboradores (2008), a técnica de recobrimento de raiz com o uso de enxerto de 

tecido conjuntivo foi a que melhor apresentou resultados nos ganhos obtidos em 

torno da inserção clínica e tecido queratinizado dos dentes que apresentaram 

recessões gengivais. Tal técnica é denominada como padrão ouro  no tratamento 

de recessões gengivais. 

A realização da cirurgia periodontal com enxerto gengival com tecido 

conjuntivo foi necessária no presente caso, uma vez que as restaurações com 

materiais resinosos não foram bem sucedidas e nem satisfatórios em relação à 

sintomatologia do paciente. A técnica empregada foi respaldada pela literatura 

alcançando o aumento de tecido queratinizado (AGRAWAL et al., 2018).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O emprego de cirurgia periodontal com a utilização da técnica de enxerto 

gengival livre tem como objetivo aumentar espessura e altura de gengiva 

ceratinizada em torno dos elementos dentários que apresentam lesões cervicais não 

cariosas para, consequentemente, recobrir raízes expostas. Com respaldo na 

literatura, as técnicas restauradoras antecedentes e a realização de enxertos trazem 

resultados positivos assim como no caso em questão.    
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MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DENTÁRIA: RELATO DE CASO 
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RESUMO 

A Mordida Cruzada Anterior (MCA) é uma variação no desenvolvimento da dentição 
em que um ou mais elementos dentários superiores situam-se por lingual em relação 
aos inferiores em relação cêntrica. Esse tipo de má-oclusão pode apresentar 
diferentes fatores etiológicos e não se autocorrige. Os tratamentos dos casos 
clínicos das más- oclusões devem ser iniciados tão logo a alteração seja 
identificada, e, para isso, são essenciais a identificação e a classificação da mesma. 
Estudos evidenciam que, quando são diagnosticadas precocemente na dentição 
decídua e mista, maiores as chances de sucesso e mais facilidade de resolução. 
Dentre as modalidades de tratamento para a correção da Mordida Cruzada Anterior 
de origem dentária, vários dispositivos ortodônticos interceptativos estão disponíveis, 
dentre eles destaca-se o Plano Inclinado Fixo (PIF). O objetivo do presente trabalho 
é relatar o caso clínico de uma paciente infantil, em fase de dentição mista, com 
Mordida Cruzada Anterior Dentária (MCAD), atendida na Clínica Odontológica 
Infantil do Centro Universitário Vértice-Univértix. O tratamento foi realizado a partir 
da utilização do dispositivo PIF em associação à lâmina de madeira e obteve 
sucesso. A duração do tratamento foi de 03 semanas e culminou no efetivo 
descruzamento dos dentes 11 e 21. 
   
PALAVRAS CHAVE: Má-oclusão, Ortodontia Interceptora, Odontopediatria, 
Dentição Mista. 
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica em suas áreas de concentração. 
 

INTRODUÇÃO 

 Devido à sua alta prevalência e à sua capacidade de intervir de forma 

negativa na qualidade de vida das pessoas, a maloclusão é considerada um 

problema de saúde pública (MARTINS et al., 2019). A mordida cruzada é uma 

maloclusão comumente encontrada na prática odontológica infantil. O acometimento 

estético dessa alteração pode abalar a criança e interferir em seu convívio social 

(DA COSTA e UTOMI, 2011; LEITE et al., 2017). 

 A Mordida Cruzada Anterior (MCA) pode ocorrer na região anterior e/ou na 

região posterior, sendo classificada quanto a sua origem em dentária, esquelética ou 

funcional (DA COSTA e UTOMI, 2011; LEITE et al., 2017; RUIZ, 2014). Além disso, 

a Mordida Cruzada Anterior Dentária (MCAD), é caracterizada pelo posicionamento 

anormal entre os incisivos superiores e os inferiores, o que pode afetar um ou mais 



 

 

dentes (FERNANDES al., 2019). Sua prevalência varia na literatura de 2,2% a 12%, 

dependendo da idade dos participantes, da etnia e do tipo de Mordida Cruzada 

Anterior (WIEDEL e BONDEMARK, 2015). 

 A MCA dentária é causada por inclinações axiais anormais do(s) incisivo(s) 

superior(es). Nesses casos, o incisivo superior encontra-se posicionado por palatina 

com vestíbulo versão do dente antagonista. Além disso, o paciente apresenta uma 

relação molar de Classe I (BAYRAK e TUN, 2008). 

 Além do comprometimento estético, a MCA provoca uma interferência 

funcional, ocasionando um comprometimento das funções do sistema 

estomatognático (FIGUEIREDO et al., 2014). Essa maloclusão não se autocorrige e 

muitos autores afirmam que sua correção deve ser iniciada assim que o diagnóstico 

for estabelecido e quando o paciente apresentar maturidade suficiente para 

compreender o problema, colaborando, assim, com seu tratamento (THOMAZ e 

VALENÇA, 2005; SILVA FILHO, 2013; MORUZZI, GUMIEIRO, PEQUENEZA e 

ALMEIDA, 2013). 

 As opções de tratamento para a MCA dentária variam desde a utilização de 

aparatos simples até os mais complexos. Os Planos Inclinados Fixos constituem 

uma excelente opção para a correção dessa maloclusão (GONZÁLEZ, MENDOZA, 

FUEGO e GUTIÉRREZ, 2016). Esses dispositivos são considerados importantes 

opções interceptativas e preventivas do problema, permitindo um desenvolvimento 

harmônico do aparelho mastigatório (FIGUEIREDO et al., 2014). 

 Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de 

uma paciente infantil, em fase de dentição mista, com Mordida Cruzada Anterior 

Dentária (MCAD), atendida na Clínica Odontológica Infantil do Centro Universitário 

Vértice  Univértix. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Maloclusão 

A maloclusão é considerada uma anomalia de desenvolvimento dos dentes e/ 

ou das bases ósseas, podendo acometer tanto a dentição decídua como a dentição 

permanente. Além disso, essa desarmonia pode influenciar a função mastigatória, 

afetar a autoestima e a autoaceitação, provocando dificuldades de socialização para 

alguns indivíduos (LÓPEZ et al., 2001; SULIANO et al., 2007; SILVA et al., 2021).  



 

 

 

Mordida cruzada 

A mordida cruzada é uma condição na qual um ou mais dentes se 

apresentam com posicionamento incorreto. Quando visualizados, durante o 

movimento de fechamento da boca, os dentes estarão posicionados anormalmente 

para vestibular ou lingual em relação ao (s) dente (s) antagonista(s), podendo estar 

presente tanto na região anterior, quanto na posterior (JANSON et al., 2004).  

Dentre as possíveis causas para o desenvolvimento das mordidas cruzadas 

destacam-se: o desenvolvimento desarmônico dos maxilares, a retenção prolongada 

e a perda precoce de dentes decíduos, traumatismos dentários, hábitos deletérios, 

falta de espaço no arco dentário e possíveis associações genéticas (TASHIMA et al., 

2003; SANTOS et al., 2010; LIMA, PENA, 2019).Trata-se de uma maloclusão que 

não se autocorrige, portanto é de suma importância que o diagnóstico e o tratamento 

sejam instituídos o mais precocemente possível (TASHIMA et al., 2003). 

  

Classificação das mordidas cruzadas 

A mordida cruzada pode ser classificada quanto a sua localização em: 

anterior, posterior e combinada e também classificada quanto a sua etiologia em: 

dentária, esquelética e funcional (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI JUNIOR., 2008). 

A Mordida Cruzada Anterior (MCA) pode ser entendida como uma oclusão 

resultante do posicionamento lingual dos dentes anteriores superiores em relação 

com os dentes anteriores inferiores em relação cêntrica ou habitual, ou seja, os 

dentes anteriores mandibulares encontram-se por vestibular aos dentes anteriores 

maxilares. Essa relação é conhecida como um trespasse horizontal negativo, 

podendo promover comprometimento dento-facial e das funções do sistema 

estomatognático, sendo capaz de envolver apenas um único dente ou todos os 

dentes anteriores (FERREIRA, 2013; RUIZ, 2014; FERNANDES et al., 2019; 

PORCINO e GONÇALVES, 2021). A Mordida Cruzada Posterior (MCP) consiste em 

uma relação anormal vestíbulo-lingual de um ou mais dentes da maxila, com um ou 

mais dentes da mandíbula, quando os arcos dentários estão em relação cêntrica. 

Ocorre geralmente como consequência da atresia do arco dentário superior, 

resultante da falta de crescimento e do desenvolvimento transversal da maxila, onde 

as cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores não ocluem nas fossas 



 

 

oclusais dos dentes antagonistas inferiores (TASHIMA et al., 2003; CRUZ et al., 

2019; ROVERI et al., 2021; DAMACENA et al., 2021).  

A MCA e a MCP podem ser classificadas em unilaterais, envolvendo apenas 

um lado do hemiarco dos maxilares ou bilaterais, que compreende o envolvimento 

dos dois hemiarcos dos maxilares (ROSA et al.; NAKAGAWA, 2019; COSTA, 2019; 

PORCINO e GONÇALVES, 2021).  

 

A Mordida Cruzada Dentária (MCD) 

Nos casos de Mordida Cruzada Dentária, durante o exame clínico, será 

observado que os dentes envolvidos se apresentam com uma inclinação axial 

incorreta. É caracterizada pelo envolvimento de poucos elementos dentários, sendo 

que, na maioria dos casos, tem-se o cruzamento de um ou dois dentes, não 

afetando o tamanho ou forma do osso basal (PEREIRA, 2014; DAMACENA et al., 

2021) 

 

A Mordida Cruzada Esquelética (MCE) 

A mordida cruzada de origem esquelética ocorre devido a uma desproporção 

óssea, ou seja, quando existe uma diferença entre a maxila e a mandíbula e uma 

consequente alteração na largura dos arcos. Nesse caso, o paciente terá seu perfil 

reto ou côncavo quando manipulado em relação cêntrica, havendo o envolvimento 

das bases ósseas no sentido anteroposterior, podendo ser evidenciadas 

características de retrusão maxilar, protrusão mandibular ou a combinação de 

ambos (TASHIMA et al., 2003; FERNANDES et al., 2019; PORCINO e 

GONÇALVES, 2021). 

 

A Mordida Cruzada Funcional (MCF) 

A mordida cruzada funcional é decorrente de uma interferência, normalmente 

um contato prematuro, no percurso do fechamento mandibular, direcionando o 

indivíduo a adotar uma postura mandibular cruzada devido acomodação da oclusão 

(FERNANDES et al., 2019). Na dentição decídua, o contato prematuro geralmente 

está localizado no(s) canino(s) (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI JUNIOR., 2008). 

 

A Mordida Cruzada Anterior Dentária (MCAD) 



 

 

Marcada pelo envolvimento de poucos elementos dentários, a MCA dentária 

apresenta, geralmente, o cruzamento de apenas um elemento dentário e, no 

máximo, dois. Tem como causa a inclinação axial incorreta dos dentes envolvidos 

por fatores que impediram a erupção normal do elemento e sem acometimento 

ósseo. É importante que haja um diagnóstico e tratamento precoce, pois é comum a 

perda de espaço mésio-distal com o passar do tempo, sendo necessária a 

realização de procedimentos que devolvam o espaço perdido (FERNANDES et al., 

2019). A MCA dentária pode afetar ambas as dentições e é necessário um correto e 

precoce diagnóstico a fim de estabelecer uma conduta preventiva e/ou interceptativa 

para o caso (LOPES NETO; ANJOS; CUNHA, 2019). 

 

Possibilidades de tratamento 

O tratamento da MCA dentária baseia-se na correção das inclinações axiais 

dos elementos acometidos. O planejamento desses casos deve abarcar a análise do 

número de elementos envolvidos, bem como a avaliação do grau de erupção dos 

dentes cruzados. Alguns dispositivos podem ser indicados para a correção desse 

tipo de maloclusão dentre eles destacam-se: o PIF (Plano Inclinado Fixo) e a lâmina 

de madeira, ambos são métodos passivos de correção, atuando como guias de 

erupção para os elementos cruzados. Os aparelhos ativos tais como as molas 

digitais e o arco palatino ativo exercem força de inclinação para o descruzamento 

dos dentes cruzados (FERNANDES et al., 2019; PORCINO, GONÇALVES., 2021). 

A lâmina de madeira consiste em uma técnica de baixo custo e de rápida 

resolução que promove um descruzamento da mordida envolvendo o incisivo 

superior. Ela deve ser posicionada em 45° na face lingual do dente cruzado por no 

mínimo 10 minutos, durante várias vezes ao dia. Normalmente, essa técnica está 

indicada para pacientes mais colaboradores (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI 

JUNIOR., 2008; TASHIMA et al., 2003). 

O PIF é um aparelho interceptativo que garante um resultado rápido e eficaz, 

sendo confeccionado com resina acrílica, agindo como uma extensão da borda de 

contato dos incisivos inferiores na face lingual dos elementos superiores. Ao realizar 

o movimento de fechamento da boca, a mandíbula é submetida a um 

posicionamento mais posterior, fazendo com que os dentes superiores palatinizados 

sejam movidos para a vestibular. Pode ser utilizado na presença de um ou mais 



 

 

dentes cruzados. (ALMEIDA, QUINTÃO CAPELLI JUNIOR., 2008; VIANA et al., 

2021 e COSTA, 2020). 

Durante a confecção do aparelho, é indispensável que ele forme um ângulo 

de 45° pela extensão dos incisivos inferiores, não havendo resultante vetorial 

propícia à intrusão do elemento dentário. Além do mais, em região de margem 

gengival, o acrílico deve respeitar todo o contorno a fim de evitar inflamações 

periodontais (FIGUEIREDO et al., 2014). 

O aparelho interceptativo PIF apresenta como vantagens: ser de baixo custo, 

ser de fácil confecção e de simples instalação, promovendo um efeito pela própria 

fala e pela mastigação.  Ademais, a propriocepção do paciente é responsável pelo 

controle da força gerada (COSTA, 2020). As molas digitais, por sua vez, são uma 

boa opção quando há exigência de controle de força. São aparelhos removíveis 

desenvolvidos para a arcada superior, compostos por um arco labial que direciona a 

movimentação vestibular do incisivo e ajuda na sua retenção (FERNANDES et al., 

2019 e MONTEIRO, NOJIMA e NOJIMA, 2003) 

Composto por um fio soldado a bandas ortodônticas cimentadas nos 

primeiros molares e um fio ativo na face palatina do(s) elemento(s) cruzado(s), o 

arco palatino ativo é indicado diante do envolvimento de vários elementos cruzados. 

Trata-se de um dispositivo fixo que exerce sua função semelhante às molas digitais, 

promovendo força de inclinação aos dentes em cruzamento. O tratamento dura em 

torno de 05 meses com ativações regulares a cada três semanas. É um dispositivo 

fixo, portanto não depende da colaboração do paciente (FERNANDES et al., 2019). 

 

RELATO DE CASO  

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso da Paciente M. E. A. S., sexo 

feminino, 05 anos de idade, que procurou atendimento odontológico acompanhada 

pelos seus pais, na Clínica Odontológica Infantil do Centro Universitário Vértice-

Univértix.  

Durante o exame físico intramural, foi possível verificar a presença de todos 

os dentes decíduos. Na primeira consulta, foi solicitada uma radiografia panorâmica 

para análise geral das estruturas dentárias e ósseas da paciente (FIGURA 1) e, 

ainda, realizadas radiografias periapicais dos dentes com lesões cariosas para 

determinação da extensão das lesões e para estabelecimento do plano de 



 

 

tratamento. A análise do exame panorâmico possibilitou o acompanhamento da 

dentição permanente sucessora, os demais aspectos notados foram de normalidade. 

 
Figura 1: Radiografia Panorâmica Inicial  
Fonte: Arquivo Pessoal 

             

O plano de tratamento inicial estabelecido envolveu a adequação do meio 

bucal, a exodontia do dente 81, devido a erupção por lingual do dente 41, e o 

tratamento endodôntico do dente 75. O tratamento teve início no dia 20 de agosto de 

2019, após a permissão da mãe da paciente, por meio da assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Após a concretização do plano de tratamento supracitado, a paciente foi 

liberada e remarcada para proservação do dente 75. Em setembro de 2020, a 

paciente retornou com uma fístula associada ao elemento 75, sua remoção cirúrgica 

foi programada e realizada. Nas consultas seguintes, foi confeccionado e cimentado 

um aparelho mantenedor de espaço simples na região da extração. 

Em março de 2021, a paciente retornou para uma consulta de controle e, ao 

realizar o exame físico intrabucal, foi possível observar a erupção dos dentes 

permanentes 31, 32, 41, 42, 11 e 21. Durante a avaliação, foi diagnosticada a 

presença de uma Mordida Cruzada Anterior Dentária (MCAD) associada aos 

incisivos centrais, além de uma mordida cruzada posterior vestibular do lado direito 

(FIGURA 2). As fotografias extrabucais frontais e de perfil podem ser visualizadas na 

Figura 3. Um novo plano de tratamento foi proposto à responsável para 

interceptação da MCA dentária presente. 



 

 

 

 
Figura 2. Mordida cruzada anterior (MCA) 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Figura 3. Fotografias extrabucais frontal e de perfil 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 O novo plano de tratamento envolveu a confecção e a instalação do aparelho 

do tipo Plano Inclinado Fixo (PIF). Por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, a mãe da paciente autorizou o tratamento, que foi iniciado em setembro 

de 2021. Foi realizada a moldagem dos arcos superior e inferior para a obtenção dos 

modelos de trabalho, em que foi confeccionado o dispositivo ortodôntico em 

questão. A moldagem foi realizada com alginato do tipo Hydrogum 5 e o modelo de 

gesso obtido a partir do gesso tipo IV (Herostone®). Para a confecção do aparelho, 



 

 

utilizou-se resina acrílica quimicamente ativada da Orto-clas. Após a aglutinação do 

pó e do líquido em um pote dappen de vidro, aguardou-se a fase plástica (fase de 

trabalho) da mistura para a manipulação da resina. Durante essa fase, o aparelho foi 

confeccionado sob o modelo de trabalho conforme observado na figura 4. A 

confecção do aparelho é baseada na criação de uma rampa com um ângulo de 90° 

e um encapsulamento dos incisivos inferiores, respeitando os limites gengivais. 

Na semana seguinte à consulta da moldagem, o aparelho foi então cimentado 

nos incisivos inferiores com o cimento de ionômero de vidro Maxion C (FGM®). As 

instruções fornecidas à paciente e à responsável foram relativas à realização de 

uma dieta líquido pastosa e à atenção especial quanto à higienização, 

principalmente ao redor das margens gengivais dos incisivos inferiores. 

A Figura 5 permite a visualização do dispositivo cimentado e da desoclusão 

posterior provocada pelo levante anterior proporcionado pelo PIF. A paciente foi 

remarcada para a semana seguinte. 

 

Figura 4. Confecção do PIF 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 



 

 

 

Figura 5. Vista frontal e vistas laterais do PIF cimentado 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Decorridos 07 dias de sua instalação, a paciente retornou para avaliação. 

Foi possível observar a redução da desoclusão posterior e uma leve projeção dos 

elementos 11 e 21 (FIGURA 6). A paciente foi remarcada para a semana seguinte. 

 

Figura 6. Acompanhamento após 07 dias de uso do PIF 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Na consulta seguinte, decorridos 15 dias do uso do PIF, optou-se pela sua 

remoção e reavaliação do caso. O dispositivo foi removido por meio da utilização de 

broca cilíndrica e com o auxílio de uma sonda exploradora número 5. Após a 

remoção da aparatologia, foi possível observar o descruzamento do elemento 11 e o 



 

 

contato de topo do elemento 21 (FIGURA 7). Optou-se por liberar a paciente e 

remarcá-la para a semana seguinte para acompanhamento do dente 21. 

 

Figura 7: Descruzamento do dente 11 e obtenção de contato topo a topo do dente 21 após a 
remoção do PIF 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 Na semana seguinte, após 07 dias de retirada do PIF foi verificada a 

manutenção do descruzamento do dente 11 e o retorno do cruzamento do dente 21.  

 

Figura 8: Manutenção do descruzamento do dente 11 e cruzamento do dente 21 depois de 07 dias 
após a remoção do PIF 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Uma nova intervenção foi programada para o efetivo descruzamento do dente 

21. Após 07 semanas, a paciente retornou para a confecção de novo PIF. Todas as 

etapas já citadas foram realizadas e o novo PIF foi cimentado (FIGURA 9). 



 

 

 

Figura 9: Segundo PIF cimentado 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Precedido uma semana da instalação do aparelho interceptativo foi feita uma 

nova reavaliação e, decorrido duas semanas, removeu-se o aparelho. Após a 

remoção, detectou-se um discreto overjet criado entre o dente 21 e os incisivos 

inferiores (FIGURA 10). Como uma opção coadjuvante preventiva ao resultado 

obtido, foi proposto a paciente o uso da espátula de madeira durante uma semana. 

O protocolo de uso foi a utilização mínima de 04 vezes ao dia durante 15 minutos. A 

paciente foi instruída sobre o posicionamento da espátula, formando um ângulo de 

45° durante o seu uso. 

 

Figura 10: Overjet obtido na região do dente 21 após a utilização do segundo 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Após uma semana de remoção do PIF e do uso da espátula de madeira, foi 

possível verificar um resultado satisfatório através do overbite (trespasse vertical) 

criado (FIGURA 11C). A Figura 11 ilustra sequencialmente a maloclusão inicial 

(11A); a evolução do caso após a remoção do segundo dispositivo (PIF) utilizado; o 

overbite criado uma semana após a remoção do segundo PIF e da utilização da 



 

 

espátula de madeira e o acompanhamento após 15 dias da última mecânica 

aplicada. 

 

Figura 11: Evolução sequencial da correção da MCA dentária 
Fonte: Arquivo Pessoal 

A responsável pela paciente foi informada sobre a necessidade de um futuro 

tratamento ortodôntico corretivo para a correção da mordida cruzada posterior 

vestibular dentre outras reparações que se farão necessárias após a troca completa 

da dentição. 

 

DISCUSSÃO  

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a má-oclusão é 

considerada o terceiro maior problema de saúde pública na área da odontologia, 

com uma prevalência de 70%. Quando acomete a dentição decídua e, na ausência 

de uma correta intervenção, pode-se agravar e ter continuidade na dentição 

permanente. Na Venezuela, as más-oclusões dominam o segundo lugar em termos 

de saúde pública da população infantil com uma prevalência de 47,9%. Existe uma 

predominância de 2,2 a 12% da MCA, tal problema possui uma maior incidência na 

China (12%), se comparado a habitantes europeus (1,5 a 5,3%) e com a sociedade 

caucasiana na América do Norte (aproximadamente 1 a 4%) (SARAIVA, 2018; 

PORCINO, GOLÇALVES, 2021; CARFORA, GONZÁLEZ e DÍAZ, 2019).  

Um estudo realizado em Campina Grande (PB) em 122 escolares de 13 a 17 

anos, constatou que 34,4% dos estudantes possuíam MCA. Em outro estudo, 

conduzido na Faculdade de Odontologia de Bauru  USP, essa maloclusão foi 

diagnosticada em 18% dos 520 pacientes inscritos para a realização do tratamento 



 

 

ortodôntico (SANTOS et al., 2010; FREITAS et al., 2002). A prevalência da MCA 

relatada por Esau (2018) em seu estudo foi de 12,5%.  

Podendo ser encontrada em ambas as dentições e caracterizada pela 

alteração vestíbulo lingual dos dentes anteriores, a MCA possui etiologia 

multifatorial. Diagnosticada através do overjet negativo presente a partir da 

palatinização dos incisivos superiores, essa maloclusão deve ser corrigida o quanto 

antes para o reestabelecimento de uma oclusão normal (SARAIVA, 2018; SILVA, 

MARIA, 2021). A paciente do presente relato foi diagnosticada com MCA dentária 

durante a dentição mista. Ao exame físico intrabucal, observou-se a palatinização 

dos dentes 11 e 21. 

Como já apontado, a Mordida Cruzada Anterior (MCA) pode ter origem 

dentária e/ ou esquelética. A Mordida Cruzada Anterior Dentária (MCAD) relaciona-

se a um problema mais localizado e de fácil administração, podendo resultar da 

retenção excessiva de dentes decíduos, padrão de erupção irregular ou má posição 

dos dentes permanentes e, geralmente, irá acometer poucos elementos dentários. 

Já a Mordida Cruzada Anterior Esquelética (MCAE) acomete a maioria dos 

elementos dentários e está associada a um perfil esquelético e de tecidos moles 

côncavos e geralmente requer intervenções mais extensas para ser gerenciada 

(NAKAGAWA, 2019; FERNANDES et al., 2019). A paciente em questão não 

apresentava alterações das bases ósseas, observou-se somente uma inclinação 

axial incorreta dos dentes envolvidos (11 e 21), possibilitando o diagnóstico de 

MCAD. 

O diagnóstico e a intervenção ortodôntica precoces realizados pelo 

odontopediatra tanto na dentadura decídua quanto na mista, determinam o sucesso 

do tratamento da MCA, além de prevenir complicações estéticas, funcionais e 

esqueléticas. Portanto, é fundamental a atuação do odontopediatra na intervenção 

ortodôntica da Mordida Cruzada Anterior (FIGUEGUEIREDO et al., 2014; COSTA, 

2020). O diagnóstico e a intervenção ortodôntica da paciente relatada foram 

realizados precocemente na Clínica de Odontologia Infantil da Univértix.  

A escolha do tratamento da MCA dependerá de fatores como: a presença ou 

não de envolvimento esquelético, a cooperação do paciente, da concepção e 

habilidade do profissional. Em se tratando da MCA dentária, outros fatores irão guiar 

a escolha do tipo de tratamento, dentre eles: a presença de espaço suficiente no 



 

 

sentido mésio-distal para o efetivo descruzamento dos dentes, o grau de 

sobremordida do paciente para que os dentes permaneçam em sua nova posição no 

arco e de outras características da oclusão em relação aos caninos e molares 

(JERONIMO et al., 2018; PINHO, BENTO, ARCIS, 2018; FERREIRA, 2013). 

O tratamento ortodôntico interceptativo é indicado em vários tipos de 

maloclusões e ainda na dentição mista. No que tange à MCA dentária, algumas 

opções de tratamento podem ser utilizadas, como aparelhos removíveis com mola 

digital, o Plano Inclinado Fixo em resina acrílica e a lâmina de madeira 

(FERNANDES et al., 2019; GOMES, STRELOW, ALMEIDA, 2020; SOUZA, 2017; 

MIAMOTO et al.,2018; MOURA et al., 2020; OLIVEIRA 2019).  

O dispositivo removível com molas digitais pode ser usado no descruzamento 

de um ou mais elementos (WOOD, 1992). No presente caso, seu uso foi descartado 

pela interferência que ocorreria da parte acrílica do aparelho com os molares 

decíduos cruzados por vestibular. A lâmina de madeira, embora seja um dispositivo 

ortodôntico simples e eficaz, depende da colaboração do paciente em relação ao 

seu uso, por isso foi descartada inicialmente e utilizada apenas ao final do 

tratamento. A opção selecionada foi o PIF, aparelho de baixo custo, fácil confecção 

e que possui a vantagem de ser fixo, portanto, não depende da colaboração do 

paciente (MARQUES, 2018; TAVARES, 2016; MONTEIRO, NOJIMA, 2003). Além 

dessas vantagens, o PIF libera uma força contínua, permitindo o controle 

tridimensional do(s) dente(s) a serem movimentados (VIANA et al., 2021). 

O PIF pode ser utilizado também para o descruzamento de dentes anteriores 

decíduos, conforme demonstrado por MANJARRÉS e SILVA (2017). O estudo 

relatou 10 pacientes com MCA dentária, entre 3 a 5 anos de idade, tratados com o 

Plano Inclinado Fixo. A eficácia na correção foi de 100%. Agindo de forma 

preventiva, o PIF intercepta o problema, permitindo que o aparelho mastigatório se 

desenvolva de forma harmônica e gere resultados positivos na qualidade de vida do 

paciente (VIANA et al., 2021). O aparelho age a partir de uma extensão das bordas 

de contato dos incisivos inferiores nas faces palatinas dos superiores, com isso, 

durante o movimento de fechamento da boca, a mandíbula é forçada a assumir uma 

posição mais posterior e os dentes cruzados são movidos para a vestibular (LEITE 

et al., 2017). 



 

 

Para a utilização do PIF, precisamos de um apoio nos incisivos inferiores. 

Figueiredo et al., (2014) e Lopes Neto, Anjos e Cunha (2019) mencionaram a 

necessidade de utilizarmos dois dentes de suporte do arco inferior para cada dente a 

ser descruzado. Para Costa (2020), três dentes inferiores de apoio devem ser 

utilizados para cada dente cruzado. No presente caso, diante da presença de dois 

elementos dentários cruzados, optou-se pela utilização de 5 dentes de apoio. 

Segundo a maioria dos autores, a resolução dos casos por meio do uso do 

PIF se deu após uma ou duas semanas de tratamento (BAYRACA e TUNCA, 2008; 

FERNANDES et al., 2019; COSTA, 2020).  Santos et al. (2012) mencionaram um 

tempo ideal de uso de 21 dias, porém ressaltaram a necessidade de individualizar os 

casos. No presente relato, o sucesso foi obtido após 15 dias do uso do dispositivo. A 

necessidade de acompanhamento do caso por meio de consultas periódicas foi 

levantada pelos autores supracitados. 

Figueiredo et al., (2014) e Tashima et al. (2003) foram taxativos em afirmar 

sobre a existência de desvantagens em relação ao uso do PIF. Os autores 

mencionaram a limitação na fala, a dificuldade de alimentação e a estética 

desfavorável, mas citaram também as grandes vantagens do seu uso: não 

necessitar da colaboração do paciente, ser prático, simples e efetivo. Embora 

existam desvantagens, o pouco tempo estimado do seu uso faz com que essa opção 

de tratamento seja sempre considerada. É importante salientar que a família da 

criança deve estar ciente das desvantagens e das vantagens do uso do PIF e 

concordar com a realização do tratamento. No presente caso, as desvantagens 

citadas não constituíram um problema para a paciente, que relatou uma experiência 

tranquila durante o tratamento. A opção pelo tratamento da MCA dentária no 

presente caso através do uso do PIF se deu também pelo baixo custo do tratamento, 

uma vez que esse foi realizado pelas próprias acadêmicas na Clínica Escola da 

Univértix. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O diagnóstico prévio da Mordida Cruzada Anterior Dentária é crucial. A 

intervenção e o tratamento por meios interceptativos são fundamentais para um bom 

prognóstico. No caso relatado, o Plano Inclinado Fixo associado à lâmina de 

madeira, foram primordiais para a obtenção dos resultados satisfatórios. 
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RESUMO 
 A mucocele consiste em uma lesão cística benigna que afeta as glândulas salivares, 
podendo ser caracterizada pelo extravasamento de muco ou pela formação de um 
cisto de retenção mucoso, o qual é associado a traumas, como mordidas no lábio e 
feridas submucosas, ocasionando, assim, a ruptura e/ou o bloqueio do ducto da 
glândula salivar. No atual relato clinico, foi relatada a remoção cirúrgica da lesão 
mucocele em paciente de 11 anos de idade, que compareceu à clínica odontológica 
do Centro Universitário Vértice  Univértix, no dia 26 de junho de 2021. A criança, 
acompanhada da mãe, compareceu à clínica odontológica relatando, como principal 
motivo da consulta, o aparecimento de uma bolinha no lábio inferior . Após a 
anamnese e o exame clínico, foi constatado que a bolinha no lábio inferior se tratava 
de uma mucocele. Depois do diagnóstico, foi proposto para o paciente e seu 
responsável que a melhor forma de tratamento seria a excisão cirúrgica completa da 
lesão. Após a concordância de ambos, foi redigido o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para a responsável da paciente, e o Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido para criança. A lesão mucocele foi removida através da técnica 
convencional cirúrgica e demonstrou efetividade e sucesso no referido caso clinico. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Mucocele, lábio, glândulas salivares.  
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração: 
Cirurgia 
 
INTRODUÇÃO   

As glândulas salivares (GS) são glândulas exócrinas que secretam seu 

conteúdo salivar na cavidade oral, a fim de ajudar a manter a mucosa oral protegida 

e lubrificada, bem como auxiliar nos estágios iniciais da digestão. Elas são divididas 

em glândulas salivares maiores e menores. As primeiras secretam o conteúdo 

salivar que atua na digestão dos alimentos, enquanto o segundo grupo é 

encarregado de excretar a saliva responsável pela lubrificação da cavidade oral (DO 

CARMO, 2021).  

A saliva é um líquido seromucinoso, excretado na cavidade oral e que possui 

várias funções importantes, dentre elas a de lubrificação, de digestão; a ação 

antimicrobiana, a ação de neutralização do pH bucal, a regulação hormonal e a 

sensação do paladar. Ela contém 99.5% de água e o restante é composto de 

eletrólitos, muco, glicoproteínas, enzimas e componentes antibacterianos (DO 

CARMO, 2021).  



   

   

A mucocele consiste em uma lesão cística benigna que afeta as glândulas 

salivares, podendo ser caracterizada pelo extravasamento de muco ou pela 

formação de um cisto de retenção mucoso. Outras três variantes clínicas a serem 

citadas são a mucocele superficial, localizada diretamente sob a mucosa; a variante 

clássica localizada na submucosa superior; e a mucocele profunda localizada no 

córnio inferior (MANFRO, MANFRO e BORTOLUZZI, 2010; DANELON, 2013).  

Esses fenômenos de extravasamento/retenção de muco são relativamente 

comuns nas glândulas salivares menores. Geralmente, estão associados a traumas 

como mordidas no lábio e feridas submucosas, ocasionando, assim, a ruptura e/ou o 

bloqueio do ducto da glândula salivar. O local mais comum de sua ocorrência é o 

lábio inferior, seguido da língua e do assoalho bucal (rânula) e da mucosa oral 

(ALBUQUERQUE et al., 2015).  

A excisão cirúrgica com remoção das glândulas salivares acessórias é 

frequentemente sugerida como tratamento da mucocele. A marsupialização resulta 

apenas em recorrência, mas as lesões grandes são melhores tratadas por meio de 

procedimentos de abertura do retalho (marsupialização) (SENTHILKUMARE e 

MAHABOB, 2012).  

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi relatar o caso clínico, 

através de uma abordagem relacionada ao diagnóstico e tratamento cirúrgico, de 

uma paciente infantil atendida na Clínica Infantil da Faculdade Vértice  Univértix 

com o quadro de mucocele em lábio inferior.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA 

A mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, resultante de uma alteração 

das glândulas salivares menores devido ao acúmulo de muco que causa um edema 

limitado (MANFRO, MANFRO e BORTOLUZZI, 2010). Quando localizadas no 

assoalho bucal, essas lesões são chamadas de rânulas, porque a inflamação se 

assemelha a bochechas de um sapo (ATA-ALI et al., 2009).  

O acúmulo de muco pode ser resultante de um extravasamento ou de uma 

retenção. Nesse sentido, a mucocele de extravasamento resulta do rompimento de 

um ducto da glândula salivar e de um consequente derramamento no tecido mole ao 

redor dessa glândula. A mucocele de retenção aparece devido à diminuição ou à 



   

   

ausência de secreção glandular produzida pelo bloqueio dos ductos das glândulas 

salivares (MANFRO, MANFRO e BORTOLUZZI, 2010).    

Já clinicamente, a mucocele se apresenta como uma bolha ou tumefação, 

assintomática, flácida a palpação, de superfície lisa e tamanho variável, de coloração 

semelhante a uma mucosa adjacente ou azulada conforme a profundidade nos 

tecidos. Apesar de ser assintomática, a mucocele pode provocar dificuldades na fala, 

na mastigação e na deglutição. Além disso, o local frequentemente mais afetado, por 

ser mais suscetível a traumas, é o lábio inferior (COSTA CRISTIANE et al., 2021).   

Assim, o diagnóstico da mucocele geralmente pode ser obtido por meio de 

suas características clinicas, baseado na história apresentada pelo paciente e na 

apresentação clínica da lesão, todavia pode haver casos em que seja confundida 

com outras patologias presentes na cavidade oral. Portanto, é necessário o envio da 

lesão para análise histopatológica, a fim de confirmar a suspeita clínica (NEVES 

LUCAS et al., 2020).  

De acordo com Costa et al. (2019), o diagnóstico da mucocele deve se basear 

na tríade: anamnese, exame clínico e exame histopatológico. O profissional deve 

estar atento aos detalhes, como a localização, idade do paciente, tamanho e 

profundidade da lesão. Além disso, o paciente deve ser orientado sobre a etiologia 

da lesão para se estabelecer um prognostico benéfico e para evitar recidivas.  

Atualmente, existem diversas formas de tratamento para mucocele, dentre elas 

a excisão cirúrgica da lesão, laserterapia, criocirurgia, escleroterapia, 

micromarsupialização, injeção intralesional de corticosteroide, de agentes 

esclerosante ou a remoção cirúrgica convencional. A remoção cirúrgica convencional 

da mucocele é, normalmente, a mais utilizada, com o auxílio de uma lâmina de 

bisturi. A técnica geralmente é escolhida por proporcionar a remoção completa da 

lesão e das glândulas salivares menores envolvidas a fim de reduzir ou eliminar o 

risco de recidivas (OLIVEIRA et al., 2018).  

Costa et al. (2019) descreveram uma técnica cirúrgica para remoção de 

mucocele em uma paciente adolescente de 16 anos de idade. O procedimento 

descrito contou com uma delicada incisão com formato semilunar e excisão da lesão 

bem como da glândula salivar acessória para a prevenção de recidiva. A medicação 

pós-operatória prescrita foi a dipirona sódica de 500mg de 06/06 horas durante as 

primeiras 48 horas.  



   

   

Fontes et al. (2016) relataram a remoção cirúrgica com laser de diodo como 

uma das opções de tratamento da mucocele. De acordo com os autores, as terapias 

com lasers possuem inúmeros benefícios, sendo eles: excelente hemostasia, mínimo 

de envolvimento de outros tecidos, não necessidade de sutura, cicatrização mais 

rápida, mais conforto ao paciente, entre outros. O procedimento contou com 

remoção da lesão com laser de diodo de alta potência e, em sequência, utilizou-se o 

laser de baixa potência, laser infravermelho, para promover a cicatrização da lesão. 

Após trinta dias foi observada a remissão da lesão. 

Stuani (2008) realizou a técnica de marsupialização como uma opção ao 

tratamento da mucocele, pois afirma que essa alternativa apresenta como vantagem 

não necessitar de anestesia local infiltrativa, ser bem tolerado pelo paciente, ser um 

procedimento de rápida e fácil execução e, por fim, ser uma técnica indicada para 

clínica Odontopediátrica. O tratamento consistiu na aplicação de anestésico tópico à 

base de prilocaína e lidocaína a 5% (EMLA - Astra) sobre a lesão durante três 

minutos. Foi então realizada a passagem de um fio de sutura tipo seda 4.0 com 

agulha atraumática, sendo finalizado com nó cirúrgico. Finalmente, foi recomendado 

ao paciente que algumas vezes por dia passasse o dedo sobre o nó cirúrgico 

movimentando-o suavemente e massageando a área. Após 7 dias, verificou-se a 

regressão da lesão e o fio de sutura foi removido. Houve uma proservação de 18 

meses e não se constatou recidiva. (SOBRENOME, ano, página) 

 

RELATO DE CASO  

Paciente do gênero feminino, 11 anos de idade, leucoderma, procurou a clínica 

odontológica da faculdade Vértice  Univértix, no dia 26 de junho de 2021 com a 

queixa de uma bolinha no lábio . Durante a anamnese, a responsável pela criança 

relatou que a queixa já durava aproximadamente 03 semanas.  

Ao exame físico intrabucal, foi possível verificar uma lesão circunscrita, 

redonda, com a mesma coloração da mucosa labial e com aproximadamente 5mm 

de diâmetro (Figura 1). O diagnóstico clínico estabelecido foi de mucocele em lábio 

inferior e a paciente não relatou sintomatologia dolorosa. 



   

   

 

 O plano de tratamento proposto e aceito por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pela responsável legal pela paciente foi a 

remoção cirúrgica da lesão. Além do TCLE, foi redigido um Termo de Assentimento 

que foi devidamente assinado pela paciente infantil. O procedimento cirúrgico foi, 

então, agendado para a semana seguinte à consulta.   

O procedimento teve início pela aplicação de anestesia local na região e o 

agente anestésico utilizado foi a Lidocaína a 2% com Epinefrina 1:100.000 

(Alphacaine - FGM®).  Para a realização das incisões, foi utilizada uma lâmina de 

bisturi número 15. Desse modo, foram feitas 04 incisões iniciais no formato de um 

losango. Em seguida, com o auxílio de uma pinça, a lesão foi completamente 

removida através de uma nova incisão em sua base. A glândula salivar acessória foi 

removida juntamente com a lesão para a prevenção de recidiva e a sutura foi 

realizada por meio de um ponto simples interrompido. A sequência operatória bem 

como o pós-operatório de 05 semanas pode ser observada na Figura 2 

  

  

Figura 1.   Mucocele em lábio inferior or  



   

   

 

  A paciente foi reagendada após 12 meses decorridos da cirurgia para 

acompanhamento do caso, constatando que não houve recidiva da lesão, o que 

pode ser observado na Figura 3. 

        

    

    

    

Figura 2.   Sequência operatória, sutura e  pós - operatório      05  semanas   



   

   

  

Figura 3. Pós-operatório  12 meses  

DISCUSSÃO  

Considerado como um extravasamento ou retenção de muco envolvendo as 

glândulas salivares menores, a mucocele acomete, principalmente, o lábio inferior de 

pacientes jovens (SANTOS, 2008; NEVES, 2020). Ao exame clínico, a lesão se 

apresenta como uma área volumosa, redonda ou oval, assintomática e de superfície 

lisa (SANTOS, 2008). Ao se apresentar na Clínica Odontológica, a referida paciente 

não apresentou sintomatologia dolorosa como queixa principal, a qual estava 

relacionada à lesão arredondada que apareceu em seu lábio inferior, de superfície 

lisa e coloração semelhante à da mucosa labial.  

Três principais opções de tratamento para a mucocele são encontradas na 

literatura: a excisão cirúrgica da lesão (COSTA, 2019; OLIVEIRA, 2018), a técnica 

de marsupialização da lesão (STUANI, 2008; ROCHA, 2013) e a remoção por meio 

de laser terapia (FONTES, 2016; DEMASI, 2015). Embora a remoção da lesão 

através do laser de diodo apresente inúmeros benefícios, tais como: excelente 

hemostasia, envolvimento mínimo de outros tecidos, cicatrização mais rápida, mais 

conforto ao paciente e dispensa da realização de suturas (FONTES, 2016), essa 

opção de tratamento não foi considerada devido à falta de disponibilidade do 

equipamento de laser na instituição em questão.  

A opção de tratamento para a mucocele descrita por Stuani (2008) consiste na 

técnica de marsupialização, sendo indicada para mucoceles menores de 1 cm de 

diâmetro, para pacientes que possuem temores em relação à anestesia, e para 



   

   

pacientes hiperativos, os quais não conseguem manter-se na mesma posição por 

um período de tempo prolongado. Em contrapartida, suas vantagens consistem em 

não necessitar de anestesia local infiltrativa, ser bem tolerado pelo paciente, ser um 

procedimento de rápida e fácil execução e, por fim, trata-se de uma técnica indicada 

para clínica Odontopediátrica. O método descrito não foi realizado no presente caso 

clínico devido ao ótimo comportamento e aceitação da paciente frente a aplicação 

da anestesia local.  

A excisão cirúrgica apresenta-se como a técnica normalmente mais utilizada, 

por contar com uma delicada incisão que remove a lesão e, juntamente, a glândula 

salivar menor prevenindo recidiva, sendo necessária a aplicação de sal anestésico 

no início do procedimento e sutura ao final no intuito de induzir a cicatrização do 

tecido. (OLIVEIRA, 2018; COSTA, 2019). Dessa forma, tornou-se a técnica de 

escolha a ser utilizada no presente caso clínico.   

O sal anestésico lidocaína 2% com epinefrina 1:1000.00 é considerado a 

solução anestésica padrão na odontologia. Em associação a vasoconstritores, a 

lidocaína proporciona a anestesia pulpar em até 60 minutos e de 3 a 5 horas em 

tecidos moles. O início de ação do sal anestésico acontece em cerca de 2 a 3 

minutos (BRITTO et al., 2014). Desse modo, no presente caso, foi utilizada a 

lidocaína 2% com epinefrina 1:1000.00 no intuito de buscar uma analgesia 

satisfatória para o início do procedimento de excisão cirúrgica da lesão.  

Após traumas ou atos cirúrgicos, como incisões ou cortes, a sutura tem por 

finalidade manter aproximados os tecidos que foram separados (ARCIERI, 1991). 

Portanto, ao finalizar a remoção da lesão, foi realizada sutura em pontos simples 

interrompidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A remoção cirúrgica da mucocele é uma opção a ser sempre considerada. A 

excisão cirúrgica através da técnica convencional demonstrou efetividade na 

condução do referido caso.  
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RESUMO 
O campo odontológico tem se tornado cada vez mais competitivo, pois a 
globalização trouxe consigo significativas mudanças para os cirurgiões-dentistas, 
sendo sua atuação mais desafiadora e competitiva, resultando no saturamento de 
mercado. Vale salientar-se, que o Brasil é o pais com o maior número de cirurgiões-
dentistas do mundo, todavia observa-se uma má distribuição deste em certas 
regiões, concentrando mais profissionais em determinadas regiões. O objetivo deste 
trabalho foi realizar um levantamento de dados oficiais referentes ao atual panorama 
da Odontologia no Brasil. Foi efetuada uma busca online em sites oficiais do 
governo, dos Conselhos de Odontologia, dentre outros, que continham informações 
relevantes quanto às políticas públicas destinadas à saúde bucal no país e dados 
numéricos relacionados ao mercado odontológico atual. O Brasil conta atualmente 
com 374.446 cirurgiões-dentistas devidamente registrados no Conselho Federal de 
Odontologia. A região Sudeste registrou a maior concentração de novos 
profissionais inscritos nos últimos cinco anos. Vale ressaltar que houve aumento na 
oferta de cursos de Odontologia no país de 186% também nos últimos 05 anos. Foi 
possível constatar, no presente estudo, o amento vertiginoso na oferta por cursos de 
odontologia, bem como o aumento do número de profissionais inscritos no CFO. 
Concomitantemente, novas especialidades odontológicas são reconhecidas pelo 
órgão e novas políticas públicas implementadas a fim de ampliar o atendimento 
odontológico à população brasileira e aumentar o campo de atuação dos 
profissionais da Odontologia. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgião-Dentista; Mercado; Odontologia. 

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

 

INTRODUÇÃO 

A Odontologia tem evoluído bastante nas últimas décadas, principalmente 

com o surgimento de políticas públicas que ampliaram o acesso da população aos 

serviços de saúde bucal, bem como com o advento de materiais e tecnologias que 

visam a oferecer cada vez mais tratamentos eficazes e duradouros aos pacientes 

(MARTINS, DIAS E LIMA, 2018). 

No Brasil, o percurso histórico da profissão é marcado por inúmeras 

transformações, desde a concepção da prática propriamente dita, da interação e 

transformação social até o ingresso no conjunto de práticas e políticas públicas de 

saúde (NÓBREGA, HOFFMANN, PEREIRA e MENEGHIM, 2010). 



 

A legalização da Odontologia no país se deu em 1951, a partir da 

promulgação da Lei nº 1.315, que instituiu o monopólio da Odontologia no Brasil. 

Desde então, o exercício da profissão só deve ser exercido por pessoas 

devidamente habilitadas (PEREIRA, 2012). Em 1966, foi sancionada a Lei nº 5.081, 

que passou a regulamentar a Odontologia em todo o país (BRASIL, 1966). 

Historicamente, a Odontologia se configurou como uma profissão de caráter 

autônomo que expandiu seus serviços nos espaços privados e das leis de mercado 

(COVRE e ALVES, 2002). Na esfera pública, a criação do SUS constituiu um marco 

na reestruturação da assistência odontológica, que até então era dispersa entre 

Centros de Saúde, Instituições do Sistema Previdenciário e entidades filantrópicas 

(OLIVEIRA et al., 1999). Essa assistência passou, então, a receber uma maior 

injeção de recursos financeiros, com uma expansão de trabalho para profissionais 

da área e uma oferta crescente de serviços (FINKLER, CASTRO, MELLO e 

CAETANO, 2009). 

Concomitantemente ao avanço na oferta de serviços odontológicos no âmbito 

público, as últimas duas décadas foram marcadas por uma ampla expansão das 

Universidades brasileiras (MARTIN et al., 2018). Um fator de importante destaque 

dentro desse contexto foi o estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Odontologia, visando à formação de profissionais 

capazes de atuar na saúde individual e coletiva, além de planejar a administrar 

serviços de saúde comunitários, aproximando o aluno das atividades práticas e do 

SUS como um novo mercado de trabalho (BRASIL, 2002). 

De fato, o ascendente crescimento de Faculdades de Odontologia no Brasil 

no decorrer dos anos somado ao avanço em tecnologia consolidaram o mercado de 

serviços odontológicos (DOS SANTOS et al., 2021). Ao mesmo tempo em que se 

enfatiza um mercado odontológico consolidado, alguns estudiosos mencionam a 

existência de uma crise de mercado sem precedentes na Odontologia, impulsionada 

por vários fatores, sejam eles a proliferação de novos cursos, pelas leis de oferta e 

procura do mercado e, até mesmo, pela desvalorização da profissão dentro e fora da 

própria classe (FEUERWERKER, 2003). Há de se ressaltar ainda a situação 

econômica e cultural da população brasileira, além da má distribuição dos 

profissionais pelo país (PARANHOS, 2011). O objetivo do presente estudo foi 

realizar um levantamento de dados oficiais referentes ao atual panorama da 



 

Odontologia no Brasil, incluindo políticas públicas, projetos filantrópicos e a atuação 

do profissional na esfera privada. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As normas vigentes que regulamentam a Odontologia 

A odontologia é regida no Brasil pela Lei 5.081 de 1966, que determina um 

conjunto de normas e deveres que norteiam o exercício profissional (Lei 5.081/66). 

Além da referida lei, a Odontologia conta com um Código Deontológico, o Código de 

Ética Profissional, atualizado em 2012 e em vigor nos dias atuais (CEO, 2012). O 

CEO é um guia de orientação que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-

dentistas em todo o país (FALCÃO, 2011). Toda a comunicação e divulgação em 

Odontologia devem obedecer ao disposto no Código de Ética Odontológica. 

O Código de Ética Odontológica dispõe de 60 artigos, distribuídos em 19 

capítulos. A fiscalização da ética odontológica em todo o território nacional fica a 

cargo do Conselho Federal de Odontologia, que possui a missão de zelar pelo 

prestígio e pelo bom conceito da profissão. O acometimento de infrações éticas pode 

acarretar em punições, que estão previstas no CEO, Cap. XVIII  Das penas e suas 

aplicações (CEO/2012).  

 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia  

 Criados pela Lei nº 4.324 de 1964, o Conselho Federal de Odontologia e os 

27 Conselhos Regionais de Odontologia formam seu conjunto uma Autarquia (CFO, 

2021). Uma autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da 

Administração Pública que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada (Decreto-Lei nº 200/67). 

Destarte, tanto o CFO quanto os CROs são dotados de personalidade jurídica 

de direito público, com autonomia administrativa e financeira. A principal 

finalidade/missão do CFO consiste na supervisão da ética odontológica em todo 

território nacional, cabendo-lhes zelar pelo bom conceito da profissão e de todos que 

à exercem legalmente. Para tanto o Conselho legisla por meio de atos normativos, 

julga processos éticos e centraliza as informações sobre cursos de Pós-graduação 



 

Strictu Sensu registrados e reconhecidos, bem como sobre o número de 

profissionais da Odontologia inscritos em todo o território nacional (CFO, 2021). 

Além dos Conselhos Regionais de Odontologia, em cada jurisdição, existem 

as Delegacias Regionais, unidades criadas com o intuito de intermediar o 

relacionamento com o Conselho Regional, dos profissionais, firmas e entidades da 

classe de mais de um município do Estado onde estiver situada a sede do Conselho 

Regional (CFO-63/2005). 

 

As especialidades odontológicas  

 As especialidades odontológicas possuem a finalidade de aprofundar 

conhecimentos adquiridos na graduação e efetivar a prática clínica. À medida que os 

profissionais formados em Odontologia se tornam mais especializados, o risco da 

ocorrência de erros tende a reduzir (DENTAL INNOVATION, 2020). O 

reconhecimento das especialidades odontológicas se dá pelo Presidente do 

Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

Elas são divulgadas a partir de resoluções (CFO, 2021).  

 O crescimento no número de especialistas no mercado vai ao encontro do 

alto volume de novos profissionais formados e da necessidade de se aperfeiçoar 

para se encaixar nas necessidades do mercado altamente competitivo em que o 

país se encontra (COSTA, ROCHA, 2007).  

 Quando o assunto são as especialidades odontológicas, o CEO dispõe de um 

capítulo específico para tratar do assunto, o capítulo IX. São apenas 3 artigos que 

versam sobre o exercício e anúncio das especialidades em Odontologia. Em suma, 

suas redações destacam a possibilidade de o profissional conferenciar com outros 

profissionais para o estabelecimento do diagnóstico e do plano de tratamento e a 

atuação restrita à sua área de especialidade. Ademais, o artigo 24 do referido 

documento afirma sobre a necessidade de a especialidade ser registrada no 

Conselho Regional antes de se intitular como tal. 

 A resolução nº 195 de 2019 resolveu autorizar o Cirurgião-Dentista a realizar 

o registro, a inscrição e a divulgação de mais de duas especialidades odontológicas 

(CFO-195/2019). Até então tal prática era considerada ilegal e o profissional da 

odontologia só poderia exercer 02 especialidades odontológicas conforme o disposto 

no artigo 7 da Lei 5.081/1966 (LEI 5.081,1966). 

 



 

As políticas públicas de saúde bucal  

Historicamente, são muitos os problemas relacionados à saúde pública 

brasileira, dentre eles destacam-se os problemas relacionados aos serviços de 

assistência à saúde odontológica, com o acesso extremamente difícil e limitado. Um 

aspecto que tem importância extremada e que tem implicações específicas acerca 

do tema é a falta de recursos destinados à assistência de saúde pública 

odontológica. (SPEZZIA, 2014) 

 As primeiras metas propostas como mudanças foram os atendimentos de 

crianças, gestantes e em caráter de urgência odontológica nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). A incorporação da equipe de saúde bucal na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e o estabelecimento dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs), em 2004, representaram novos impulsos para a ampliação da oferta de 

atendimento odontológico (NAKAGAWA, 2011). 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi o principal programa alavancador da 

reorganização dos serviços de saúde na atenção básica, por meio de ações de 

promoção, prevenção e recuperação, com atenção voltada à família de baixa renda. 

O PSF se expandiu por todo o país e a principal maneira de organização dos 

recursos físicos, humanos, tecnológicos para responder às necessidades de saúde 

bucal da população (SOUZA e RONCALLI, 2007). Em 2006, o PSF deixou de ser 

programa e passou a ser uma estratégia permanente na atenção básica em saúde, 

desse modo passou a ser denominado de Estratégia Saúde da Família  ESF 

(DASLPIAZ e STEDILE, 2011). 

Com a expansão do conceito de Atenção Primária e o consequente aumento 

da oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, 

investimentos que proporcionam aumentar o acesso aos níveis especializados. Para 

fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 

especializados, foram criados os CEO s, classificados como Clínica Especializada ou 

Ambulatório de Especialidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Como uma oferta 

do SUS para os cidadãos, o CEO representa uma das frentes de atuação do Brasil 

Sorridente, programa do Ministério da Saúde, em que os profissionais da Atenção 

Básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo 

encaminhamento aos centros especializados (FUNESA, 2021). 

Nas duas últimas décadas, não houve política nacional odontológica efetiva. 

Apenas algumas experiências isoladas despontaram no setor saúde bucal. 



 

Ampliaram o acesso e desenvolveram ações de promoção e prevenção, além de 

atividades curativas mais complexas. Para mudar esse quadro, em 2003, o 

Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), com o 

Programa Brasil Sorridente (PBS). O Brasil Sorridente constitui-se em uma série de 

medidas que visaram a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde bucal com intuito de aprimorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 

2004).  

 

A filantropia e as Organizações Não-governamentais: alguns conceitos 

básicos  

A filantropia pode ser entendida como a laicização da caridade cristã e teve 

nos filósofos das luzes seus maiores propagandistas. A filantropia destina suas 

obras aos necessitados e está associada a fazer o bem . Por ser um gesto de 

utilidade, a filantropia tem na publicidade sua arma: visto que essa provoca a 

visibilidade da obra e acirra a rivalidade entre os benfeitores (DUPRAT, 1996). 

A filantropia tem um fator limitador: a ação do estado. A existência de um 

Estado de bem-estar social  acaba por restringir as ações de Instituições de caráter 

voluntário e filantrópico (ROSS, 1974). 

Uma determinada associação ou fundação pode se tornar uma OSCIP  

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, qualificação outorgada pelo 

Ministério da Justiça (CAZUMBÁ, 2019). A Turma do Bem, constituída por 

Cirurgiões-Dentistas, recebeu, em 2022, a certificação do Ministério da Justiça como 

OSCIP (TURMA DO BEM, 2022).   

 

Faculdades de Odontologia no Brasil 

Com o crescente aumento do número de novos cursos de Odontologia e, 

consequentemente, do número de profissionais formados, o mercado odontológico 

sofreu grandes transformações (MARTIM, 2018). 

A oferta exagerada de novos cursos já foi discutida nas Conferências 

Nacionais de Saúde Bucal e na Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 

demonstrando preocupação com o ensino da Odontologia e com a qualidade dos 

cursos. A qualidade dos cursos de Odontologia está diretamente relacionada a seu 

modelo pedagógico. Para isso, torna-se necessário o acompanhamento do 



 

planejamento curricular bem como da infraestrutura das instituições (LAZZARIN, 

NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2007). 

 Salienta-se que a maior oferta de profissionais e de cursos pode impactar 

positivamente no mercado de trabalho e nas práticas odontológicas, uma vez que a 

necessidade de reinventar a profissão na sociedade atual exige que os cirurgiões-

dentistas inovem, buscando diferenciação e gerem maior valor aos pacientes, em 

função do aumento da concorrência (MATHIAS, 2016). 

O mercado de trabalho da Odontologia brasileira está saturado, com um 

número muito maior de profissionais do que o recomendado pela OMS. Além disso, 

há necessidade de discutir soluções que possam ajudar a melhorar a atual situação 

da Odontologia e seu futuro enquanto profissão (MARTIM, 2018). 

 

A competitividade do mercado  

O Brasil é o país com o maior número de cirurgiões-dentistas do mundo. A 

concorrência se faz presente devido à má distribuição territorial desses profissionais. 

Grande parte dos profissionais que trabalham na esfera privada vem sendo 

obrigados a lançar mão de ferramentas a fim de conquistar e manter os seus 

pacientes (FOUSP 2016).  

Muitos cursos de atualização, em diferentes modalidades, estão sendo 

ofertados pelas universidades para sanar as lacunas existentes na sua formação, 

em todas as etapas do ensino, como atualizações, formação continuada e, também, 

lato sensu e stricto sensu, com o intuito de prepará-los para esta nova realidade 

educacional (ALMEIDA, 2012). 

Em um passado não tão remoto, não era difícil conseguir um consultório cheio 

de pacientes, apenas pelo boca-a-boca. Com a chegada de inúmeros convênios 

odontológicos e um aumento de profissionais formados anualmente, a quantidade 

desses pacientes diminuiu, sendo imprescindível que os profissionais procurem 

estratégias inovadoras para se encaixarem nesse mercado atual (VIOLA, OLIVEIRA 

e DOTT, 2011). 

A internet tem sido uma forma rápida, barata para conseguir atrair pacientes e 

com o passar dos anos vem aumentando seu alcance. Com essa crescente, o nível 

de profissionais que queiram se destacar e que sejam qualificados ficou bastante 

concorrido e o marketing usado das redes sociais impulsiona essa divulgação (ZIM, 

2018).  



 

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa que visa a sintetizar os 

principais dados relacionados à Odontologia no Brasil atualmente. Foi realizada uma 

busca online em sites oficiais do governo, dos Conselhos de Odontologia, dentre 

outros, que continham informações relevantes acerca das políticas públicas 

destinadas à saúde bucal no país e dados numéricos relacionados ao mercado 

odontológico atual. Além de abordar o mercado público e privado da Odontologia, a 

pesquisa objetiva explorar os projetos filantrópicos e as ONGs que tem os serviços 

odontológicos como o foco principal ou ofertados em meio a outras demandas da 

área da saúde. 

Coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada nos dia 02 e 19 de junho de 2022 a partir das 

seguintes fontes: 

 Site do Conselho Federal de Odontologia (CFO): https://website.cfo.org.br/ 

 Site do Ministério da Saúde: https://aps.saude.gov.br/ 

 Site do Ministério da Educação: http://portal.mec.gov.br/ 

 Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

https://www.ibge.gov.br 

 Site da Turma do bem: https://turmadobem.org.br/ 

 Site dos Expedicionários da saúde: https://eds.org.br 

 Site do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP: 

https://hrac.usp.br.  

Análise dos dados 

 Após a coleta, os dados foram tabulados em planilhas do programa Microsoft 

Office Excel (Windows XP, Microsoft, EUA) e agrupados para posterior análise. 

 

RESULTADOS  

 O Brasil conta atualmente com 374.446 cirurgiões-dentistas devidamente 

registrados no Conselho Federal de Odontologia (CFO, 2022). O aumento no 

número de profissionais inscritos nos últimos cinco anos pode ser visualizado na 

Figura 1. Foram mais 100 mil novos profissionais inscritos de 2017 a 2022. A região 

Sudeste registrou a maior concentração de novos profissionais inscritos nos últimos 

cinco anos.  



 

 
Figura 1. Distribuição dos profissionais cirurgiões-dentistas no Brasil nos últimos cinco anos. 

A partir da análise da figura 2, é possível observar que o crescimento 

supracitado dos últimos cinco anos não seguiu a constante de profissionais totais por 

região. Durante muito tempo, as regiões Sul/Sudeste concentraram o maior número 

de cirurgiões-dentistas do país. Nota-se um avanço no número de profissionais na 

região Nordeste, ultrapassando a região Sul. Em 2022, a região Nordeste conta com 

2.220 profissionais a mais quando comparada à região Sul. A região Sudeste ainda 

concentra mais da metade dos cirurgiões-dentistas do país, com mais de 190 mil 

profissionais registrados no CFO. Na região Norte, os profissionais inscritos não 

chegam a 25.000. 
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Figura 2. Distribuição percentual dos cirurgiões-dentistas por região brasileira (2022) 

 

A Tabela 1 apresenta a relação de profissionais por habitantes em cada 

região do país. Os dados relativos ao número de profissionais por região foram 

coletados a partir do site do CFO (CFO, 2022). Os valores referentes ao número de 

habitantes por estado foram coletados do site do IBGE (IBGE, 2020). 
 

Tabela 1: Distribuição dos Cirurgiões -Dentistas e do número de habitantes por região do Brasil 

Fonte: Elaborada pelos autores (2022). 

 

Até o ano de 2016, havia, no Brasil, 220 Faculdades de Odontologia. A figura 

3 ilustra a distribuição das IES por região que ofertavam o curso em 2016. Nos 

últimos 05 anos, o aumento na oferta de cursos de Odontologia no país foi de 186%. 

A distribuição dos novos cursos nos últimos 05 anos pode ser visualizada na figura 

4. Ao compararmos as figuras 3 e 4, é possível observar um aumento significativo da 

oferta desses cursos em todas as regiões do Brasil. 
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        65.543 

33.778 
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Figura 3. Distribuição dos cursos de Odontologia no Brasil (2016) 
Fonte: San Martin et al. (2018) 
 
 

 
Figura 4 Distribuição dos cursos de Odontologia no Brasil (2022) 
Fonte: Elaborada pelos autores (Dados obtidos através do Emec). 
 
A região Nordeste triplicou a oferta de cursos de Odontologia nos últimos 5 

anos. A região Sudeste abriu 140 novos cursos e a região Norte, apesar da abertura 

de 34 novos cursos, continua sendo a região com a menor oferta. 
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Atualmente, o Conselho Federal de Odontologia reconhece as 23 

especialidades odontológicas listadas abaixo: 

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Em outubro de 2015, por meio da resolução nº161 (CFO, 2015), as 

especialidades de Homeopatia, Odontologia do Esporte e Acupuntura foram 

reconhecidas. Mais tardiamente, já em 2019, a especialidade de Harmonização 

Orofacial foi reconhecida na resolução nº 198, de 29 de janeiro (CFO, 2019). Essas 

foram as 4 especialidades odontológicas reconhecidas nos últimos anos.  

É válido destacar que, dos 374.446 profissionais inscritos no CFO, apenas 

127.449 possuem alguma especialidade odontológica, devidamente registrada no 

órgão competente. A figura 5 ilustra as especialidades com maior ou menor procura 

pelos cirurgiões-dentistas. Segundo os dados do Conselho Federal de Odontologia, 

a Ortodontia é a especialidade mais procurada pelos profissionais, com mais de 

29.000. Até o momento, a Odontologia do Esporte conta com apenas 30 

profissionais inscritos.  
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Figura 5. Inscrição de Especialidades Odontológicas no CFO (2022) 

 
Os Centros de Especialidades Odontológicas estão espalhados por todo o 

país. Criados em 2004, os CEOs possibilitaram a ampliação da oferta dos serviços 

odontológicos no Brasil. Atualmente, o país conta com 1.156 Centros especializados 

dos quais 470 se encontram na região Nordeste. As regiões Norte e Centro Oeste 

centralizam apenas 14,4% do total de Centros distribuídos no território brasileiro 

(Figura 6). Na região Sudeste, o estado de São Paulo concentra 202 CEOs, Minas 

Gerais 106 e Rio de Janeiro 81. No Nordeste, eles são encontrados em sua maioria 

na Paraíba (n= 94), no Ceará (n=84), na Bahia (n=82) e em Pernambuco (n= 74). No 

Sul, o Paraná concentra 53 unidades, Santa Catarina 25 e o Rio Grande do Sul 39. 

 
Figura 6. Distribuição dos Centros de Especialidades Odontológicos (CEOs) no Brasil (2022) 

        Fonte: Ministério da Saúde (Brasil Sorridente). 
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 Além da oferta dos serviços odontológicos no âmbito privado e dos 

atendimentos odontológicos na esfera pública já supracitados, alguns outros tipos de 

serviços odontológicos no Brasil merecem ser destacados como, por exemplo, a 

assistência prestada pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

(HRAC-USP). Localizado em Bauru, São Paulo, o Hospital atende a usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e está diretamente vinculado à Reitoria da 

Universidade de São Paulo (USP). A unidade é referência em tratamentos 

craniofaciais e já ultrapassou a marca de 100 mil pacientes atendidos (HRAC-USP, 

2021).  

 A Turma do Bem consiste em uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público e já se encontra em 14 países. Tem como sem principal programa 

o Dentista do Bem contando com o trabalho voluntário de cirurgiões-dentistas que 

atendem em seus consultórios privados crianças e jovens de baixa renda na faixa 

etária de 11 aos 17 anos. Atualmente, é a maior rede de voluntariado especializada 

do mundo, com mais de 1.300 municípios brasileiros envolvidos no projeto (TURMA 

DO BEM, 2022). 

 Por fim, uma outra área de atuação dos cirurgiões-dentistas no país é a 

equipe de Expedicionários da Saúde. Criada em 2003, a Associação comanda 

expedições de atendimento à saúde às comunidades indígenas na Amazônia. As 

expedições deram origem ao Programa Operando na Amazônia , que conta com o 

apoio de diversos profissionais da área da saúde, dentre eles cirurgiões-dentistas, 

para aturarem voluntariamente prestando atendimentos à referida população 

(EXPEDICIONÁRIOS DA SAÚDE, 2021). 

DISCUSSÃO 

 A assistência odontológica é ofertada de forma similar nos diferentes países 

do mundo. O atendimento odontológico é geralmente prestado em consultórios e 

clínicas odontológicas que são entidades empresariais independentes cujos líderes 

empresariais são, na maioria das vezes, os próprios Cirurgiões-Dentistas (OZAR, 

2012). No Brasil, a oferta de cuidados odontológicos nos serviços públicos 

apresenta-se centrada quase que exclusivamente em ações primárias, com uma 

elevada demanda reprimida (BRASIL, 2004). Com o intuito de modificar essa 

realidade, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) 

 Programa Brasil Sorridente. O objetivo do Programa era aumentar a oferta e a 



 

qualificação da atenção secundária à saúde bucal por meio da criação dos Centros 

de Especialidades Odontológicas (CEO s) (BRASIL, 2006). De fato, os dados 

coletados no presente estudo refletem essa preocupação do Ministério da Saúde em 

aumentar a oferta da atenção secundária no que tange os serviços odontológicos. 

Desde que foram criados em 2004 até o momento atual (2022), foram criados 1.156 

Centros Especializados e estão espalhados por todo o país, como foi possível 

observar a partir dos dados apresentados acima. No entanto, Silva e Gottems (2017) 

destacaram que os critérios de implantação dos CEO´s devem ser revistos e 

modificados para melhor adequação às diferentes realidades em saúde, de forma 

articulada com a Atenção Primária em Saúde, associados ao perfil epidemiológico 

da população atendida e com base nos indicadores sociais.  

 As últimas décadas foram marcadas por uma ampla expansão dos cursos de 

Odontologia no Brasil. Em 2009, 189 cursos eram ofertados no país, com uma maior 

concentração nas regiões Sul e Sudeste (PARANHOS, 2009). Nos últimos 13 anos, 

441 novos cursos de odontologia foram abertos e estão sendo ofertados no Brasil. 

Em 2016 já foi possível notar uma inversão no número de cursos nas regiões Sul e 

Nordeste, com a última ultrapassando a primeira. Em 2022 essa discrepância foi 

ainda maior com uma diferença de 45 novos cursos. Ao mesmo tempo, foi possível 

observar no presente estudo um avanço no número de profissionais inscritos no 

CFO na região Nordeste. Tal resultado pode estar associado ao aumento no número 

de cursos de odontologia na região, com a formação de egressos na área e, 

consequentemente, sua inscrição no Conselho. Outra hipótese pode ser advinda de 

uma migração profissional em decorrência da menor concorrência profissional 

quando comparada à região sudeste, por exemplo. 

 Segundo dados da OMS, a relação de Cirurgião-Dentista/habitantes de 

1/1.500 seria considerada suficiente para atender às demandas da população. No 

presente estudo, apenas a região sudeste ultrapassou e muito a quantidade de 

cirurgiões-dentistas por habitantes. No quantitativo geral da região, para cada 4.024 

habitantes tem-se 01 profissional da Odontologia atuante. Deve-se destacar que a 

compreensão dessas distribuições pelo país pode ser um importante indicador no 

planejamento da Odontologia tanto a nível educacional quanto a nível profissional, 

de mercado de trabalho (SAN MARTIN et al., 2018).  

 Embora o número de cirurgiões-dentistas venha crescendo vertiginosamente 

nos últimos anos, novas especialidades odontológicas vêm sendo reconhecidas 



 

concomitantemente a esse aumento, criando novos mercados na área da 

Odontologia. Áreas como a acupuntura, a homeopatia, e a harmonização Orofacial, 

por exemplo, durante muito tempo foram restritas à atuação de outros profissionais 

da saúde. A Odontologia vem ampliando seu campo de atuação também nos 

hospitais, nas empresas e, até mesmo, no esporte. Diante desse novo mercado 

promissor, as especialidades de Odontologia do Trabalho e Odontologia do Esporte 

foram reconhecidas pelo CFO em 2001 e em 2015, respectivamente. A Odontologia 

hospitalar ainda é uma luta da classe odontológica. Prova disso é o projeto de lei Nº 

883, de 2019 que visa a estabelecer a obrigatoriedade da presença de profissionais 

de Odontologia nas unidades de terapia intensiva e demais unidades hospitalares de 

internações prolongadas. 

 Em 2013, Assis já destacava que um importante segmento da Odontologia 

associado ao esporte vinha se firmando ao longo dos anos no Brasil. A autora já 

destacava que pesquisas científicas, comprovações clínicas e estatísticas norteiam a 

evolução deste setor que, na época, ainda não era uma especialidade reconhecida 

pelo CFO. O seu reconhecimento veio em 2015, por meio da resolução nº 160. 

Considerando que a oferta dos cursos de especialização iniciou-se em 2016 e que a 

especialização tem em média um ano e meio de duração, podemos dizer que dentro 

de 05 anos 30 Cirurgiões-Dentistas se especializaram na área. Para alavancar a 

área, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 11.163/2018 que determina 

que as entidade esportivas respondam pela educação, prevenção e pelo tratamento 

bucal dos atletas e pelos cuidados em casos de traumatismos dentários ocorridos 

nos treinamentos ou nas competições. 

 Há aproximadamente 10 anos, Ferreira, Ferreira e Freire (2013) indicavam 

que o sistema liberal de atenção em Odontologia estava em crise, porém os autores 

ressaltaram que com a superação de alguns paradigmas ultrapassados, 

relacionados à atuação profissional e ao direcionamento do ensino seria possível a 

sustentabilidade e a valorização da profissão no decorrer dos anos. Após 10 anos, o 

que se observa é um crescimento acelerado na abertura de cursos de Odontologia, 

bem como um aumento significativo de novos profissionais inscritos nos Conselhos 

da Classe, além da criação de novas políticas públicas de incentivo à profissão e do 

reconhecimento de novas especialidades odontológicas.  

 

 



 

CONCLUSÃO 

 A oferta por cursos de Odontologia e o número de profissionais inscritos no 

Conselho Federal de Odontologia crescem vertiginosamente. Tal crescimento 

apresenta uma distribuição desigual no país. Concomitantemente, novas 

especialidades vem sendo reconhecidas pelo CFO e um número maior de 

profissionais têm buscado atuar em uma ou mais especialidades. Os projetos 

filantrópicos na área vem ganhando peso e repercussão nacional e internacional. 

Enquanto isso, o poder público tenta ampliar a oferta dos serviços odontológicos da 

atenção primária e da atenção secundária.  
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RESUMO 
O edentulismo pode ser definido como alteração na cavidade oral decorrente do 
envelhecimento dos pacientes idosos. Na atualidade, é notável um aumento na 
expectativa de vida do referido grupo de pessoas, demandando maior atenção de 
profissionais em Odontologia com objetivo de promover e instruir a higiene oral desses 
indivíduos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do emprego de 
próteses totais na qualidade de vida de pacientes atendidos na Clínica Odontológica 
da Univértix Centro Universitário. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 
quantitativa na qual foram analisados 70 itens dentre 10 pacientes idosos que fazem 
uso de próteses totais. Foram investigados os impactos funcionais e psicossociais em 
decorrência da ausência dos elementos dentários na cavidade oral na qualidade de 
vida dos idosos. Dos 70 itens analisados, 35 deles corresponderam aos impactos 
funcionais e 35 aos impactos psicossociais que ausência dos dentes acarreta na vida 
dessas pessoas. Dentre os itens ponderados em relação ao impacto funcional, foi 
observado por 25,71% dos entrevistados que quase sempre se sentem afetados. Já do 
impacto psicossocial, mais da metade, isto é, 77,14% deles quase sempre se sentiram 
afetados por conta da ausência dos dentes. Foi possível concluir, portanto, que o 
emprego de prótese totais é de suma importância ao grupo de pessoas idosas no 
reestabelecimento da função mastigatória e estética. Demandando, assim, maior 
atenção dos profissionais Cirurgiões-Dentistas a essa faixa etária. 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia Geriátrica; Qualidade de Vida; Idoso; Prótese Total. 

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

INTRODUÇÃO 

Os seres humanos passam por etapas biológicas do desenvolvimento, uma 

vez que todos nascem, crescem, amadurecem, envelhecem, declinam e morrem. 

Variando, assim, de indivíduo para indivíduo o tempo e a forma do processamento 

de tais fases (CANÇADO, 1994). Em países desenvolvidos, há uma maior 

ascendência do envelhecimento populacional em massa, o que gera um desafio na 

saúde pública (ROSENDO, et al., 2017). 

Nos dias atuais, é notável o aumento da expectativa de vida da população, 

sendo observado um grande avanço em torno da faixa etária de idade em torno dos 

59 anos (MORAES, 2012).  No Brasil, estima-se que até o ano de 2025 o país irá 

ocupar a sexta posição mundial referente a tal grupo de pessoas, associando-se 

isso à redução das taxas de natalidade e também à diminuição de mortalidade 

infantil (BARBOSA, COSTA e MELO, 2015). Logo, com aumento da longevidade, 



uma crescente população idosa traz consigo variadas repercussões e caminhos na 

prática do bem-estar e cuidado com a saúde no geral e o ramo da Odontologia tem 

papel importante nisso. Os pacientes consideravelmente carecem de cuidados e 

prevenção na condição bucal, exigindo que os profissionais e serviços de saúde 

estejam capacitados para atendimento e cuidado com os pacientes dessa faixa 

etária (MONTI, JUSTI, FARJADO e ZAVANELLI, 2006).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil não apresenta uma estrutura que 

seja suficiente para a demanda de atenção e prevenção em saúde bucal para 

população com uma faixa etária mais avançada. Apresenta como solução a extração 

de dentes que poderiam ser restabelecidos esteticamente e funcionalmente. Associa 

tal alternativa a fatores socioeconômicos, uma vez que, devido à falta de recursos 

financeiros, grande parte de pessoas desse grupo perdem os dentes não 

apresentam condições financeiras para confecção de próteses (BRAGA, TELARORI, 

BRAGA e CATIRSE, 2002). No atual contexto, com o avançar da idade de forma 

sadia e ativa, foi necessária uma intervenção odontológica com a finalidade de 

prevenção e manutenção da saúde da cavidade oral. Dentro da odontologia, há 

especialidades que visam ao atendimento de pessoas idosas proporcionando um 

tratamento qualificado, cuidadoso e acolhedor, permitindo ao profissional lançar mão 

de cuidados terapêuticos e curativos (BERKEY e SCANNAPIECO, 2013; SILVA 

NETO et al., 2020). 

Segundo o órgão regulador da classe odontológica, o Conselho Federal de 

Odontologia (CFO, 2021), o cuidado com a cavidade oral do idoso, assim como a 

instrução e informação em torno da higiene oral são de suma importância para 

prevenção de alterações que poderão surgir ao longo dos anos de vida (CFO, 2021). 

A avaliação em torno da saúde bucal em pacientes geriátricos ocorre por meio do 

índice de GOHAI (Geriatric Oral Healt Assessment Index  Índice de Avaliação da 

Saúde Bucal Geriátrica), instrumento utilizado mundialmente, traduzido e validado 

em língua portuguesa por Carvalho e colaboradores no ano de 2013. Logo, a 

utilização de resultados de tal índice permite, assim, a percepção em torno da sua 

rotina diária e a forma de melhoria do seu bem-estar e de sua saúde bucal. Isso 

auxilia a decisão do profissional da área em recorrer aos melhores cuidados em 

torno da saúde bucal (ROSENDO et al., 2017). Sabe-se que, com o avançar da 

idade, o acometimento de alterações fisiológicas são recorrentes em todo organismo 

e pode estar intimamente relacionado às doenças sistêmicas crônicas já existentes, 



à higienização, aos efeitos adversos de medicamentos, entre outros fatores 

(BARBOSA, COSTA e MELO, 2015).  

Mudanças decorrentes do envelhecimento podem ser observadas na 

cavidade bucal de pacientes idosos, afetando o funcionamento normal e/ou 

patológico das estruturas presentes em boca. São observadas, clinicamente, 

alterações orais como: presença de lesões cariosas, edentulismo (perda parcial ou 

total dos dentes), abrasões, presença de lesões, câncer bucal, doença periodontal, 

redução do refluxo salivar e o acúmulo de biofilme dentário (SILVA, BONINI e 

BRINGEL, 2015).  

Dentre os problemas bucais existentes em pacientes com a faixa etária de 

idade mais avançada, o edentulismo é um dos mais frequentes relatados na 

literatura, uma vez que com a perda dos dentes permanentes há uma influência 

direta em toda mastigação, digestão, estética e na fonação. Problemas psicológicos 

poderão surgir por conta da situação da cavidade oral. Há casos de pacientes que 

relatam depressão pela falta dos elementos dentários uma vez que a ausência deles 

afeta sua autoimagem e autoestima (WOLF, 1998; BRUNETTI, MONTENEGRO, 

2000; SHINKAI e CURY, 2000; ROSA, ZUCCOLOTTO, BATAGLION e 

CORONATTO, 2008).  

A perda de elementos dentários pode impactar negativamente na qualidade 

de vida dos indivíduos, já que, após a exodontia, há uma perda óssea, acarretando 

em um processo progressivo e irreversível de reabsorção óssea (SVERZUT, 2009). 

O cirurgião-dentista deve possuir um olhar holístico, a fim de recomendar e/ou 

realizar um tratamento reabilitador para tal paciente, assim como o emprego de 

aparelhos de próteses removíveis ou fixas após a perda do dente (DOLAN, 2001).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento de dados acerca do impacto do uso de prótese total dentária na 

qualidade de vida de pacientes idosos atendidos na Clínica Odontológica da 

Univértix Centro Universitário, Campus Matipó. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASIL 

Dentro da fisiologia do corpo humano, o envelhecimento conceitua-se como 

um processo progressivo acerca de modificações fisiológicas, psicológicas e 

morfológicas dos indivíduos, demonstrando, assim, uma ausência na capacidade de 



acomodação do indivíduo ao meio ambiente, levando-os a apresentarem uma 

fragilidade e maior acometimento de processos patológicos acarretado pelo avançar 

da idade (SOUZA 2007). Com o aumento da expectativa de vida, o processo de 

envelhecimento da população se individualiza de forma variada. Em países em fase 

de desenvolvimento, tal acometimento ocorre de forma mais rápida (MONTI, JUSTI, 

FARJADO, ZAVANELLI, 2006).  

No Brasil, a população idosa vem aumentando consideravelmente por conta 

da preocupação das pessoas em torno da obtenção de uma qualidade de vida que 

seja satisfatória. Tal fenômeno tem sido notado visto que a população de países em 

desenvolvimento acarretou em uma inversão de aspectos em torno da longevidade 

de vida das pessoas. Na população brasileira, nos anos de 1960, o número de 

idosos com idade igual ou superior a 60 anos de idade era de 3 milhões de 

indivíduos, tais números mais que quadriplicaram no ano de 2002, apresentando em 

tal ano uma população idosa com mais de 14 milhões, com expectativa de aumentar 

consideravelmente o número de idosos em tal faixa etária. A longevidade de vida no 

referido grupo de pessoas se dá por conta da preocupação e cuidados pessoais 

acerca do aumento da expectativa de vida (CAMARGOS, 2013; VERAS e 

OLIVEIRA, 2018). 

Consequentemente, com avançar da idade, notou-se o surgimento e 

crescimento de doenças no referido grupo de pessoas idosas. Com o avançar da 

idade, inúmeras são as mudanças fisiológicas como presença de doenças 

sistêmicas e alta deficiência física e mentais nesse segmento da população 

(FAJARDO e GRECCO, 2003; SANTOS JUNIOR et al., 2018). Com o aumento da 

expectativa de vida no Brasil, tal resultado significa que o cenário atual da população 

ocorre devido a melhoria das condições básicas de vida, havendo, no entanto, a 

necessidade de uma atenção especial de equipes de profissionais da saúde a fim de 

cuidar e zelar pelo referido grupo de idosos (FAZITO, PERIM e DI NINNO, 2015). 

CUIDADOS BUCAIS EM PACIENTES IDOSOS 

Com o número crescente de pessoas idosas na população mundial, foi 

necessária uma maior atenção aos serviços de saúde destinados a tal grupo de 

pessoas. Os cirurgiões-dentistas devem estar aptos a atender e fornecer suporte 

acerca de cuidados bucais a essas pessoas, pois, com o avançar da idade, 

alterações e manifestações orais surgem em tais pacientes, sendo necessária uma 

intervenção e cuidado, visando, assim, a garantir uma qualidade de vida e saúde 



bucal satisfatória e positiva (WERNER, SAUDERS, PAUNOVICH e YEH, 1998; 

MONTI, JUSTI, FARJADO, ZAVANELLI, 2006). Segundo Saintrain e Vieira (2008), o 

atendimento aos pacientes idosos é de caráter multidisciplinar, composto por uma 

equipe orientando as tomadas decisões, inclusive as que tratam da cavidade bucal e 

das alterações advindas com o passar dos anos.  

O acometimento de alterações degenerativas e fisiológica durante o processo 

de envelhecimento pode levar a manifestação de problemas na cavidade oral. Em 

muitos casos, tais processos são caracterizados como irreversíveis. As doenças 

sistêmicas, utilização de fármacos e deficiências nutricionais são apresentados 

como as principais consequências de alterações e funcionamento dentro da 

normalidade da cavidade bucal (PEREIRA et al., 2004).  

Dentre as modificações na cavidade oral, o surgimento de doenças 

periodontais, doenças cariosas e o edentulismo total são encontrados 

rotineiramente, além do aparecimento de lesões e alterações na mucosa oral, 

incluindo alterações nas glândulas salivares (PINHEIRO et al., 2015; MOHAN et al., 

2016).  

No Brasil, a corriqueira tradição de extração da dentição permanente até 

alguns tempos atrás era uma prática comum dentro dos consultórios odontológicos. 

Isso porque o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil não apresenta uma estrutura 

sólida que seja adequada e propícia para absorção de tal demanda e atenção em 

saúde bucal a pacientes com idades mais avançadas, a fim de assisti-los dando a 

devida atenção à sua saúde bucal. Tal justificativa, corrobora acerca de que 

extrações múltiplas e/ou extrações de dentes que poderiam ter como alternativa a 

tentativa de recuperação e reestabelecimento do elemento dentário na cavidade 

bucal, visando, assim, à longevidade deste em boca por um período de tempo. Logo, 

ocorre a optativa imediata pela realização de extração totais, sem a preocupação e 

intenção da reabilitação do paciente idoso com emprego de prótese total, seja ela 

superior ou inferior após realização dos procedimentos cirúrgicos de exodontias. A 

razão disso estava no fato de que a maior parte dos pacientes idosos submetidos a 

tais cirurgias não apresentavam condições financeiras para a recomposição dos 

elementos dentários por meio de próteses dentárias (BRAGA, TELARORI, BRAGA e 

CATIRSE, 2012). 

 

IMPORTÂNCIA DA ODONTOGERIATRIA NA ATUALIDADE 



A cavidade oral apresenta alterações decorrentes do processo natural de 

envelhecimento, uma vez que tal fenômeno é considerado de caráter natural que 

afeta diretamente o funcionamento normal e/ou patológico de tais estruturas 

(ROSENDO et al., 2017). Com avançar da idade, é de suma importância ressaltar 

que os serviços odontológicos enfatizem a necessidade que a saúde bucal de um 

indivíduo esteja em harmonia com a saúde geral. Entretanto, o profissional 

Cirurgião-Dentista, que concentra seus atendimentos a pessoas do grupo de idosos, 

deve apresentar conhecimentos específicos diferenciados para seus pacientes do 

referido grupo, abordando e conhecendo, assim, os aspectos que envolvem as 

alterações fisiológicas e morfológicas, associadas ao processo normal do 

envelhecimento (FONSECA, 2001; BRAGA, TELARORI, BRAGA e CATIRSE, 2002). 

Assim, surge a especialidade da Odontogeriatria, cujo objetivo é acompanhar a 

assistir a tal grupo de pacientes de forma diferenciada, fornecendo-lhes uma vida 

saudável e prazerosa (LUCENA et al., 2010). Tal cuidado difere dos demais 

aplicados no âmbito da odontologia no geral, pois o profissional especialista em tal 

área atende a pacientes com complicações sistêmicas ou crônicas, vulneráveis em 

alterações fisiológicas (SILVA NETO et al., 2020).  

A regulamentação da especialidade de Odontogeriatria ocorreu em 2002, com 

consistindo no atendimento às pessoas com idade avançada. O foco das ações 

volta-se à preservação da saúde e função do sistema mastigatório em condições 

ideais por meio de medidas preventivas e cuidado da saúde bucal, bem como 

sistêmica a este grupo de pessoas (SANTOS, 2020).  

Após reconhecimento de tal especialidade, o aumento no número de 

profissionais com habilidade e capazes de tratar esse ascendente grupo de pessoas 

idosas foi notável.  A implementação de disciplinas voltadas à área da 

odontogeriatria nas grades curriculares de cursos de odontologia proporcionou mais 

segurança, conhecimento e propriedade na prevenção e cuidados bucais a esses 

pacientes idosos (MARCHINI, MONTENEGRO e ETTINGER, 2016). 

 

DANOS CAUSADOS PELO EDENTULISMO TOTAL 

Dentre os problemas bucais que mais acometem a população idosa, o 

edentulismo é um dos mais encontrados na prática clínica. Os dentes permanentes 

auxiliam diretamente na mastigação, pois a falta deles acarreta na escolha de uma 

alimentação que não prejudique a digestão por conta dessa ausência. O paciente, 



portanto, escolhe alimentos de fácil mastigação com uma consistência pastosa e, 

consequentemente, ricos em carboidratos. Essa alimentação inadequada e irregular 

ocasiona o surgimento de doenças sistêmicas como, por exemplo, hipertensão 

arterial, diabetes dentre outras anormalidades. Além disso, outros aspectos podem 

ser impactados diretamente pela ausência dos elementos dentários, como a estética 

e a fonética (BRUNETTI e MONTENEGRO, 2000). 

O edentulismo é caracterizado pela perda total ou parcial dos dentes 

permanentes, uma vez que tal processo de perda acontece como consequência de 

eventos que sucede a vida toda. A prática de extrações dentárias, na maioria das 

vezes, ocorre por conta de agravos bucais e sintomatologias dolorosa, podendo citar 

corriqueiramente as doenças cariosas e problemas periodontais desencadeantes 

para tal (CORMACK, 2001).  

A perda de dentes  apesar dos avanços obtidos nos últimos anos na 

prevenção e tratamento de doenças bucais  na dentição adulta ainda é comum, 

levando ao agravamento dessa condição na população idosa. A ausência dos 

elementos dentários afeta diretamente a autoestima e a qualidade de vida dos 

pacientes. Associam-se a essa condição fatores como a falta de orientação, tanto 

por parte dos cirurgiões-dentistas quanto por familiares. A falta de recursos 

financeiros também dificulta o restabelecimento de uma saúde bucal favorável, pois 

há próteses totais entre outros recursos oferecidos pela odontologia que não são 

acessíveis às pessoas devido às suas condições financeiras (OLIVEIRA, 2013).  

Apresentando ainda como um problema de saúde pública, o edentulismo no 

grupo de pessoas idosas carece de atenção e assistência pela sociedade. O apoio e 

incentivo ao uso de próteses é escasso. Na maioria das vezes, tal indicação de 

tratamento é negligenciada, devendo, assim, haver uma conscientização por parte 

de profissionais cirurgiões-dentistas e demais trabalhadores na área da saúde para 

uma atenção especial com finalidade de assistência a esta população desassistida e 

carente de informações e atenção. A ausência dos dentes impacta negativamente 

na vida de pacientes idosos, com reclamações frequentes ligadas à perda dos 

elementos dentários, assim como a autoestima baixa, e qualidade de vida 

insatisfatória (SIMÕES, OLIVEIRA e CARVALHO, 2009). 

 

IMPACTO DO EDENTULISMO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 

IDOSOS 



A perda dos elementos dentários afeta negativamente na qualidade de vida 

das pessoas, em especial em pacientes geriátricos, uma vez que os elementos 

dentários na cavidade oral atuam diretamente na mastigação, fonética, digestão, 

pronúncia, estética dentre outros fatores. Um dos grandes desafios para o 

profissional cirurgião-dentista está em torno da reabilitação de pacientes edêntulos, 

uma vez que o emprego de próteses reestabelece apenas 25% da capacidade 

mastigatória obtida em comparação com dentição natural. O fator estético é um dos 

mais importantes e relevantes, considerado como motivo de preocupação de tais 

pacientes idosos acerca da ausência de elementos dentários em boca 

(MORIGUCHI, 1990; ANDRADE, 2001; FREITAS, et al., 2001; SILVA e 

CASTELLANOS 2001).  

O impacto negativo na qualidade de vida relacionado às condições bucais do 

grupo de pacientes idosos não está somente associado à dor e o desconforto, mas 

sim aos aspectos e danos psicológicos e sociais que os atingem, gerando uma 

influência negativa como aspecto fisionômico, comunicação e interação social 

(NITSCHKE e MULLER, 2004; STEELE et al., 2004; FELÍCIO e CUNHA, 2005; 

ROSA, ZUCCOLOTTO, BATAGLION e CORONATTO, 2008).  

Sendo assim, a reabilitação em pacientes edêntulos totais com próteses 

dentárias influencia diretamente em sua vida social. Tal grupo de pessoas com 

idades mais avançadas procura ajuda de um profissional para realização de um 

tratamento reabilitador, busca e almeja uma reconstrução e zelo de sua imagem 

social e pessoal (BELONI, VALE e TAKAHASHI, 2013; VEYRUNE, TUBERT-

JEANNIN, DUTHEIL e RIORDAN, 2005).  

Portanto, o emprego de próteses para a reabilitação oral de pacientes 

desdentados totais vem se apresentando cada vez mais comum em torno dos 

aspectos favoráveis e positivos na qualidade de vida desses indivíduos. Assim, o 

profissional que irá realizar tal processo de reabilitação por meio de próteses 

dentárias deve apresentar ao paciente a ser reabilitado todos cuidados e vantagens 

acerca do emprego de próteses dentárias, sejam elas superiores ou inferiores, 

apresentando as fases de confecções de próteses uma previa, ou previsão do 

resultado do tratamento (MATOS e LEHMAN, 2011).  

METODOLOGIA 

TIPO DE PESQUISA 



Trata-se de uma pesquisa quantitativa com abordagem descritiva. Os dados 

foram obtidos a partir de entrevistas realizadas com pacientes em atendimentos e na 

Clínica Odontológica da Univértix Centro Universitário. O município se localiza no 

estado de Minas Gerais, mais precisamente na região II da Zona da Mata e pertence 

à microrregião homogênea Vertente Ocidental do Caparaó. Possui uma população 

de 17.639 habitantes de acordo com o censo demográfico de 2010, e população 

estimada em 19.098 habitantes no ano de 2021 e uma área territorial de 

aproximadamente de 4.267 km2 (IBGE, 2021). 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 O participante da pesquisa foi submetido à assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), especificamente encontrado na parte 

final da ficha/prontuário, como respeito aos direitos humanos e concedendo a 

permissão da realização de tal estudo. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Ser paciente idoso, ou seja, com idade igual ou superior a 60 anos. 

 Possuir ficha/prontuário na Clínica Odontológica da Univértix Centro 

Universitário, 

 Ter sido atendido pelo menos uma vez na Clínica Odontológica da Univértix 

Centro Universitário, 

 Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  paciente ou 

responsável. (ANEXO 1) 

 Estar com ausência total dos elementos dentários. 

 Usar prótese total. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Ter menos de 60 anos de idade. 

 Não ser atendido na Clínica Odontológica da Univértix Centro Universitário, 

 Recursa-se a assinar o TCLE. 

 Não usar prótese total. 

 

COLETA DE DADOS 



Os dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário adaptado 

de MARCIAS, 2008; AFONSO, 2014; MORAES, 2019 (ANEXO 2) por meio de 

entrevistas aos participantes. A coleta foi realizada no período de março a abril de 

2022. O questionário aplicável aos pacientes contém questões fechadas acerca do 

impacto da prótese dentária totais em sua qualidade de vida. 

ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos após realização da entrevista foram tabulados e analisados 

em planilhas do programa Excel (Windows XP, Microsoft, EUA) para agrupamento 

de informações obtidas após análise de todos os questionários aplicados. Para a 

análise dos dados, foram obtidas distribuições absolutas e medidas de estatística 

descritiva. 

RESULTADOS 

A amostra do presente estudo foi constituída por 10 participantes, observando 

critérios de inclusão e exclusão.  

Diante da população estudada, foi possível observar que a maioria dos 

participantes pertencem ao gênero feminino (80,0%), com uma variação de idade 

entre os 60 a 85 anos. Foi possível observar que, dos 10 pacientes entrevistados, 

40,0% eram casados, 10% solteiros, 10% divorciados e 40% viúvos. Em relação ao 

nível de escolaridade, 30,0% não sabiam informar o grau de escolaridade, 50,0% se 

declararam analfabetos e 20,0% possuíam ensino fundamental completo, conforme 

apresentado na tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição da população estudada em relação à faixa etária, gênero, estado civil e nível 
de escolaridade. 
Variável Frequência  

absoluta (n) 
Frequência  
relativa (%) 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

Faixa Etária 
60-70 anos 
71-80 anos 
81-90 anos 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 

Divorciado 
Viúvo 

Nível de Escolaridade 
Não sabe informar 

Analfabeto 
Ensino fundamental incompleto 

2 
8 

5 
4 
1 

1 
4 
1 
4 

3 
5 
2 

20 
80 

50 
40 
10 

10 
40 
10 
40 

30 
50 
20 



Fonte: Elaborada pelos autores 

Dentre as perguntas realizadas no questionário para os pacientes idosos, 

foram analisados fatores como a presença ou não de doenças crônicas. Foi relatado 

pela metade dos entrevistados, isto é, 50,0%, algum tipo de alteração sistêmica. 

Outros 50,0% não apresentaram nenhuma doença sistêmica, como ilustra a tabela 

2. É valido ressaltar que a hipertensão foi a alteração sistêmica mais encontrada 

dentre as doenças citadas no questionário, correspondendo a 40,0%. Em relação a 

uso de medicamentos, 80,0% recorrem a algum tipo de fármaco e apenas 20% não 

o fazem. Losartana e hidroclorotiazida são as drogas mais recorrentes. Sobre 

possíveis doenças, 20% dos pacientes são diabéticos, 10% possuem problemas 

cardíacos. Nenhum apresentou câncer. 

Tabela 2: Distribuição da população estudada em relação à presença de doenças crônicas; doença 
apresentada pelo entrevistado e utilização de algum tipo de medicamento. 
Variável Frequência  

absoluta (n) 
Frequência  
relativa (%) 

Doença crônica 
Sim 
Não 

Qual tipo de doença 
Diabetes 

Hipertensão 
Câncer 

Doença do coração 
Outras 

Uso de algum medicamento 
Sim 
Não 

5 
5 

2 
4 
0 
1 
2 

8 
2 

50 
50 

20 
40 
0 
10 
20 

80 
20 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Foram feitas perguntas em torno do impacto funcional e psicossocial 

acarretados pela ausência dos dentes nos pacientes idosos. Tais resultados estão 

apresentados tabelas 3 e 4. 

 Diante dos resultados da tabela 3, foi possível observar que 40,0% dos 

idosos entrevistados apresentaram quase sempre  ou algumas vezes  algum tipo 

desconforto em comer algum alimento por conta da ausência dos dentes. Para 

20,0% da população nunca  houve nenhum tipo de desconforto ou limitação em 

comer qualquer tipo de alimento. Dos idosos ouvidos, ao serem questionados 

quanto a deixarem ou não de comer algum alimento por conta da ausência dos 

elementos dentário, um índice de 40,0% respondeu algumas vezes  encontrar 

limitações em comer e mastigar alimentos. Uma parcela de 30,0% dos pacientes 



entrevistados nunca  deixaram de comer nenhum tipo de alimento. Outros 20,0% 

relataram quase sempre  encontrarem limitações para se alimentar e 10,0% não 

souberam responder tal pergunta. Foi possível notar, também, que 70,0% da 

população estudada nunca  sentiu qualquer tipo de alteração ou distúrbio do 

paladar. Já para 30,0% dos idosos algumas vezes, poucas vezes e raramente  

surgiu queixa de anormalidade do paladar. Para a maior parte dos entrevistados 

(50,0%), nunca  houve a ocorrência de impacto negativo quanto à fala por motivos 

de ausência dos dentes; para 10,0% da população analisada raramente  ou quase 

sempre  há alguma limitação ou dificuldade de fonação. Outros 20% não souberam 

responder e 10% dos idosos não notaram essa ocorrência. Dentre os fatores 

funcionais analisados, 60,0% dos idosos relataram nunca  terem sentido quaisquer 

tipos de dores ou desconforto na região dos maxilares, outros 20,0% relataram 

quase sempre e algumas vezes  apresentaram sintomatologia dolorosa em alguma 

região da maxila ou mandíbula em decorrência da ausência dos elementos 

dentários. 

Tabela 3: Distribuição da população estudada em relação ao impacto funcional da ausência dos 
dentes. 
Pergunta 

Quase 
sempre 

Algumas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Raro Nunca 
Não sei 

responder 

Não 
se 

aplica 

Dificuldade em 
pronunciar alguma 
palavra? 

Alteração do paladar? 

Dores na região dos 
maxilares? 

Desconforto em comer 
algum alimento? 

Deixou de comer 
algum alimento? 

 

1 
 
 
 
 
0 
 
 
 
2 

 
 
4 
 
 
 
2 

 

0 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 

0 
 

 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 

1 
 

 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 

5 
 

 
7 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 

2 
 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
1 

 

1 
 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Conforme os dados apresentados na tabela 4, em relação aos danos 

psicossociais gerados na vida dos pacientes idosos por conta da ausência dos 

dentes, verificaram-se altos índices em relação ao impacto negativo dessa situação. 

Para 70,0% dos idosos entrevistados quase sempre  houve uma preocupação pela 

ausência dos dentes. Assim, a perda dos elementos dentários pode ser uma das 



justificativas do afastamento desses indivíduos da convivência em sociedade. Um 

baixo índice de idosos, apenas 10%, relataram algumas vezes , poucas vezes  ou 

nunca  estarem incomodados ou preocupados com sua aparência facial por conta 

da falta dos dentes. 

A estética dental é um fator de suma relevância para pacientes em todas as 

faixas etárias, conforme a pesquisa realizada com pacientes com idade igual ou 

superior a 60 anos.  Verificou-se para a metade dos entrevistados (50,0%) um 

sentimento de vergonha pelo fato de não possuir nenhum dente na cavidade oral. 

Outros 30,0% relataram nunca  terem se sentido envergonhado por essa condição.  

Já para 20,0% dos pacientes, em algumas vezes e poucas vezes , 

respectivamente, isso foi visto como um problema. 

É de suma importância destacar, também, os altos índice obtidos em relação 

aos   idosos se sentiram em algumas vezes  e quase sempre  menos satisfeitos 

com a vida social por conta da perda dos elementos dentários, respectivamente 

30,0% e 40,0%. Apenas 10% deles nunca  se sentiram menos satisfeitos com vida 

pela ausência dos elementos dentários. 

Quanto à situação de o paciente se sentir tenso em algum momento por conta 

da falta dos dentes, a maioria (40,0%) relatou algumas vezes ter se sentido 

apreensivo e 20,0% nunca apresentaram tal anormalidade social.  Para os outros 

10,0%, isso ocorreu algumas vezes , poucas vezes  e raramente . 

Dentre os idosos entrevistados na pesquisa, é valido ressaltar que grande 

parte deles, isto é 7 dos 10 participantes (70,0%), apresentaram quase sempre  

uma satisfação em torno do uso das próteses totais realizadas por alunos na Clínica 

Odontológica da Univértix Centro Universitário. Outros 20,0% relataram em algumas 

vezes  apresentaram o sentimento de satisfação e alegria após o emprego das 

próteses. Vale, também, ressaltar que apenas 1 paciente relatou nunca ter se 

sentido feliz com uso da prótese total. Para alguns idosos a fase de aceitação ou 

não, associada ao costume do uso de próteses totais, demanda tempo e 

colaboração por parte desses indivíduos. 

Tabela 4: Distribuição da população estudada em relação ao impacto psicossocial da ausência dos 
dentes. 
Pergunta 

Quase 
sempre 

Algumas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Raro Nunca 
Não sei 

responder 

Não 
se 

aplica 



Preocupação pela 
ausência dos dentes? 

Tenso pela ausência 
dos dentes? 

Envergonhado pela 
ausência dos dentes? 

Menos satisfeito com 
vida pela ausência dos 
dentes? 

Satisfação com uso da 
prótese? 
 

 

7 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

 
4 
 

 
 
 

7 

 

1 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
3 
 

 
 
2 

 
1 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
0 

 
0 
 
 
 
0 

 
1 
 

 
 
 
2 
 

3 

 
3 
 
 
 
1 

 

0 
 
 

 
 
0 
 

0 

 
0 
 
 
 
0 

 

0 
 
 

 
 
1 
 

0 

 
0 
 
 
 
0 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Foram analisados um total de 70 itens, sendo 35 avaliados de acordo com o 

impacto funcional e 35 avaliados de acordo com impacto psicossocial acarretado 

aos pacientes entrevistados pelo motivo da perda dentária.  

Dentre os 35 itens analisados em relação ao impacto funcional que a perda 

dos elementos dentários provoca nos idosos, foi possível observar que, com maior 

frequência, isto é, para 65,71% dos pacientes, nunca  houve o sentimento de se 

sentir prejudicado pela ausência dos elementos em boca. Outros índices em torno 

de 28,57% e 25,71%, respectivamente, referem-se à ocorrência disso em algumas 

vezes  ou quase sempre . Os que não souberam responder a tais perguntas foram 

8,57% dos pacientes idosos. 

Diante dos fatores analisados, em torno do impacto funcional  da análise 

das perguntas realizadas no questionário sobre a dificuldade de pronunciar qualquer 

palavra, alteração de paladar, dores nos maxilares, desconforto em comer algum 

alimento ou ausência de ingestão de algum alimento em decorrência da falta dos 

dentes na boca  apenas 5,71% dos idosos raramente apresentaram dificuldades 

funcionais diante de tais critérios. Outros 2,85% relataram isso ocorrer poucas 

vezes  ou não aplicação , como demonstra na figura 1. 



 

Figura 1. Frequência absoluta e relativa de todos os itens de impacto funcional acarretados pela 
ausência dos dentes. 

Diante da análise dos itens relacionados aos impactos psicossociais gerados 

pela ausência dos dentes aos pacientes idosos, foi notável que 77,14% dos 

participantes da pesquisa, quase sempre  se sentiram impactados pela ausência 

dos dentes, muitas das vezes sentindo a necessidade de fazer o uso de próteses 

totais.  

Portanto, diante dos critérios analisados acerca dos impactos psicossociais 

gerados aos pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, o questionário trouxe 

perguntas acerca da preocupação, presença de tensão, vergonha ou grau de 

satisfação com a vida ocasionados por conta da falta da presença dos dentes na 

cavidade oral. Assim, verificou-se que 28,57% dos entrevistados nunca  se sentiram 

afetados socialmente pela falta dos dentes, enquanto índices em torno de 22,85% e 

20,0%, respectivamente, relataram algumas vezes  ou raramente  se sentiram 

prejudicados socialmente pela ausência dos dentes. Dos 10 pacientes, 3 

entrevistados, 8,57%, poucas vezes  se sentiram afetados por tal sentimento em 

torno da ausência dos dentes. Outros 2,85% dos pacientes idosos não souberam 

relatar possíveis danos acarretados pela ausência dos dentes em boca. Todos os 

dez pacientes responderam à totalidade de perguntas relacionadas aos fatores 

sociais perguntados no questionário e apresentados na figura 2. 
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Figura 2. Frequência absoluta e relativa de todos os itens de impacto psicossocial acarretados pela 
ausência dos dentes. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Foi observado, diante da população estudada, que 80% dos entrevistados 

que fazem uso de próteses totais são do sexo feminino. A predominância das 

próteses por mulheres pode ser justificado por sua preocupação em relação à 

autoestima, visto que a perda dentária afeta diretamente a aparência física. Tais 

constatações relacionadas ao gênero que mais recorre ao uso de próteses totais 

corrobora o estudo realizado por Soares e colaboradores (2015). Segundo o referido 

estudo, as mulheres são o público que mais procura pela reabilitação oral com uso 

de próteses totais por apresentarem uma maior preocupação com a estética e com 

convívio social, permitindo com a prótese a devolução da autoestima. 

Em um estudo realizado por Miranda et al., (2011), obteve-se como resultado 

a maior necessidade do uso de próteses em pacientes casados e do sexo feminino. 

Achados semelhantes aos do presente estudo, em que 40,0% da população 

estudada era casada ou viúva. Quanto ao nível de escolaridade, no presente estudo 

50,0% dos pacientes idosos eram analfabetos, seguidos de 30,0% que não sabiam 
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informar nível de escolaridade. Dados semelhantes foram encontrados no estudo de 

Rodrigues (2005), evidenciando baixo interesse e preocupação pelos pacientes 

idosos entrevistados quanto ao uso de próteses. Além disso, a maioria deles era de 

estado civil solteiro e elevado índice de analfabetismo.  

Para Rosa, Zuccolotto, Bataglion e Coronatto (2008); Brunetti e Montenegro 

(2000), a perda dos elementos dentários poderá acarretar impactos na mastigação 

de pacientes idosos e, consequentemente, na digestão de alimentos, na estética e 

fonética. Tais alterações acerca da alimentação devem-se à ausência dos elementos 

dentários, levando os pacientes se alimentarem com alimentos macios e de 

consistência pastosas, na maioria das vezes ricos em carboidratos, favorecendo o 

surgimento de doenças sistêmicas, cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, 

depressão dentre outras. Essas constatações corroboram os achados do presente 

estudo, em que verificou-se que 40,0% dos idosos possuem doenças como 

hipertensão, 20,0% diabetes e 10,0% algum tipo de doença do coração, sendo 

necessário o uso de medicamentos para seu controle.  

A falta da estética acarretada pela ausência dos dentes em boca pode 

ocasionar aos pacientes de diferentes faixas etárias dificuldades físicas, sociais e 

psicológicas (SOARES et al., 2015). Em um estudo realizado por Goursand, Rocha 

e Almeida (2014) e Martins et al., (2014), por meio de questionários, verificou-se que 

o maior impacto da perda dentária na população relaciona-se a danos psicológicos. 

Esse quadro compromete negativamente a interação social dos idosos, sendo 

relatadas dificuldades de relaxar, de apreciar situações diversas devido à falta dos 

dentes. Resultados semelhantes foram encontrados no presente estudo, visto que 

mais de 70% dos entrevistados quase sempre  se sentiram impactados 

psicologicamente e socialmente por conta da ausência dos elementos dentários.  

Há autores preconizam a necessidade do tratamento protético associado ao 

tratamento psicológico para tratamento dos efeitos emocionais advindos da ausência 

dos dentes (OKOJE et al., 2012). 

Ao analisar fatores quanto à satisfação com a vida acarretada pela ausência 

dos dentes, verificou-se, no presente estudo, que 40,0% e 30,0% dos idosos, 

respectivamente, quase sempre  ou algumas vezes  sentiram-se menos satisfeitos 

com vida em decorrência da ausência de dentes na cavidade oral. Dados 

discordantes dos achados por Santos e colaboradores (2007) em que mais de 



60,0% dos idosos não precisavam de próteses totais nas arcadas por apresentarem 

baixa percepção do impacto disso na saúde bucal. 

 Para Rodrigues, Vargas e Moreira (2003), a reabilitação protética no grupo 

de pacientes idosos assume um papel importante no que se diz respeito à sua 

aparência interação social. Em outro estudo, realizado por Maruch e colaboradores 

(2009), 62,0% da população estudada relatou sempre se sentir satisfeita quanto ao 

uso de suas próteses, revelando que a estética, cada vez mais, é considerada fator 

primordial para que tal grupo de pessoas se adaptem com mais facilidade às 

próteses totais. O presente estudo está em consonância com esses dados, 

indicando que 70,0% dos idosos ouvidos estão se sentindo satisfeitos quase 

sempre  com uso de próteses, seguidos de apenas 10,0% que dizem nunca se 

sentirem satisfeitos com elas. Esse último índice pode se justificar pela resistência 

de pessoas idosas a se acostumarem com utilização das próteses, além da 

necessidade da realização de manutenções periódicas a fim de preservar a estética, 

aceitação, retenção e estabilidade da prótese conforme relatado por Marchini et al., 

(2001). 

Dentre os fatores a serem ponderados em torno do emprego de próteses 

totais, a recuperação da função dos dentes é apresentada como o principal objetivo 

diante de um tratamento reabilitador, permitindo, assim, ao paciente uma qualidade 

de vida que seja satisfatória e prazerosa (ABREU e MUNHOZ, 2011; MEDEIROS, 

PONTES, e MAGALHÃES JUNIOR, 2014). No presente estudo, dentre os itens 

avaliados, respectivas porcentagens em torno de 20% e 40% foram relatados pelos 

pacientes em quase sempre  e em algumas vezes . Esse mesmo índice relatou 

algum tipo de anormalidade funcional na cavidade oral, assim como dores na região 

dos maxilares e desconforto em comer algum alimento por conta da ausência dos 

dentes, optando por não comer algum tipo de alimento por conta da ausência dos 

dentes. Esse índice confirma o entendimento sobre o impacto negativo que a 

ausência dos dentes acarreta na vida pacientes com idades mais avançadas. Dados 

semelhantes foram encontrados em um estudo realizado por Soares e 

colaboradores (2015) no qual grande parte dos entrevistados apresentaram algum 

tipo de dor, desconforto e eficiência mastigatória reduzida. 

Aos pacientes, quando perguntados acerca de deixar de comer algum 

alimento em decorrência da ausência dos dentes, 40% dos idosos relataram em 

algumas vezes  ter apresentado desistência de ingestão. Semelhante taxa de 



dados foi encontrada também em um estudo realizado por Francisco, Lacerda e 

Casotti (2015) em que quase 60% dos indivíduos entrevistados responderam 

sempre  deixar de comer o que queria por conta de não apresentar os dentes em 

boca. Essa incapacidade mastigatória, acarretada pela falta dos dentes, impossibilita 

uma alimentação desejada dos pacientes. Em um estudo realizado por Maruch e 

colaboradores (2009), foi observado que 51,0% dos entrevistados nunca 

apresentaram problemas em comer quaisquer tipos de alimento. Todavia, no 

presente estudo, 30,0% dos idosos não deixaram de comer algum alimento em 

decorrência da ausência dos dentes. A literatura relata que a perda dentaria acarreta 

aos idosos limitação em comer alimentos como bifes, algumas frutas, verduras e 

legumes crus, pois são alimentos mais difíceis de mastigar (BRAGA, TELARORI, 

BRAGA e CATIRSE, 2002).  

No estudo de Benedetti, Mello e Gonçalves (2007), os autores observaram 

que a falta dos dentes não é notada como um fator prejudicial à função mastigatória 

da população avaliada. Segundo os autores, apenas 19,8% dos idosos relataram 

estarem comprometidos funcionalmente pela ausência dos elementos dentários. 

Esses dados encontrados no estudo supracitado corroboram as taxas encontrada no 

presente estudo, uma vez que 46% dos idosos nunca  se sentiram desconfortáveis, 

tiveram dificuldade em pronunciar palavras, perceberam alteração de paladar, 

sentiram dores na região do paladar ou deixaram de comer qualquer tipo de 

alimento. A maior parte dos entrevistados  isto é, 50,0%  nunca  sentiu 

impactada quanto à dificuldade de pronunciar alguma palavra em decorrência da 

ausência dos dentes. Dado semelhante foi encontrado no estudo de Maruch e 

colaboradores (2009) em que 69,0% da população estudada alegou não ter sido 

afetada acerca das condições bucais quanto à fala. As porcentagens supracitadas 

vão de encontro à literatura e o que foi relatado por Silva e Castellanos (2001) em 

que identificaram dificuldades na fonação em decorrência do não uso de próteses.  

Em um estudo realizado por Hiramatsu, Franco e Tomita (2006) e Nunes e 

Abegg (2008), identificou-se a necessidade do uso de próteses totais em pacientes, 

assumindo-se, assim, uma reabilitação oral relacionada a impactos funcionais e 

psicossociais acarretados pela ausência dos dentes. Portanto, segundo aquele 

estudo, o profissional cirurgião-dentista deve recorrer a essas alternativas e se 

preocupar com o bem estar dos pacientes. Trata-se de uma faixa etária de idade 

carente de suporte e atenção (ALBENY e SANTOS, 2018). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode se concluir que os processos reabilitadores aos pacientes edêntulos 

com próteses totais se torna um grande desafio aos profissionais cirurgiões-

dentistas no que tange o reestabelecimento de funções mastigatórias e estéticas, 

necessitando assim tais grupos de pessoas uma maior atenção de profissionais em 

odontologia acerca da promoção de saúde bucal. 
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ANEXOS 

Questionário 

Título: O impacto do uso de prótese total dentária na qualidade de vida de pacientes geriátricos 
Acadêmicos: Maria Eduarda Pereira da Rocha e Maycon Diego Mendes Silva 
Orientador: Leonardo Mucida Costa 
Referenciado em: MARCIAS, 2008; AFONSO, 2014; MORAES, 2019. 
 
Nome do paciente:____________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ Idade:______anos 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Estado civil:(  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Viúvo 

Escolaridade: 
(  ) Não sabe dizer 
(  ) Analfabeto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
(  ) Técnico completo 
(  ) Técnico incompleto 
1- Você apresenta alguma doença crônica? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
2- Em caso de sim na resposta anterior, quais? 
(  ) Diabetes 
(  ) Hipertensão 
(  ) Câncer 
(  ) Doença do coração 
(  ) Outras:___________________________________________________________ 
3- Toma algum tipo de medicamento? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Quais?:______________________________________________________ 
4- Você tem ou teve dificuldade em pronunciar alguma palavra por causa da ausência dos 
dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
5- Você sentiu que o seu paladar piorou por causa da ausência dos dentes?  
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
6- Você tem ou teve dores na sua boca ou na região dos maxilares? 



(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
7- Você sentiu desconforto a comer algum alimento por causa da ausência dos seus dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
8- Você se sentiu preocupado por causa da ausência dos seus dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
9- Você se sentiu tenso por causa da ausência dos seus dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
 
 
10- Você deixou de comer algum alimento por causa da ausência dos seus dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
11- Você tem se sentido um pouco envergonhado por causa da ausência dos seus dentes?  
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
12- Sentiu-se menos satisfeito com a vida em geral por causa da ausência dos seus dentes? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  



(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 
13- Você se sente feliz com uso das próteses? 
(  ) Quase sempre  
(  ) Algumas vezes 
(  ) Poucas vezes  
(  ) Raramente 
(  ) Nunca  
(  ) Não sei  
(  ) Não se aplica 



PERDA PRECOCE DE PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES ACOMETIDOS 
PELA HIPOMINERALIZAÇAO MOLAR-INCISIVO (HMI)-RELATO DE CASO 

 
Acadêmicos: Sara de Oliveira Gama e Daniel de Souza Silva 
 
Orientadora: Marina de Cassia Silva 
 
RESUMO 
O primeiro molar é considerado chave de oclusão, sendo de extrema importância na 
saúde bucal, tem papel crucial no equilíbrio do sistema estomatognático. Essa é a 
fase em que a criança se encontra em período escolar, e muitas vezes acabam 
aderindo hábitos alimentares com altos teores de açúcar, aumentando o risco da 
doença cárie; outro fator que pode causar a perda do molar permanente é a 
Hipomineralização de Molar-Incisivo, conhecida como HMI, os dentes acometidos 
tornam-se mais propensos a fratura quando expostos a forças mastigatórias. Dessa 
forma o objetivo desse trabalho foi relatar um caso de perda precoce de primeiros 
molares permanentes de uma criança de 12 anos atendida na clínica odontológica 
do Centro Universitário Vértice Univertix, diagnosticada com HMI. Tendo um grande 
acometimento de estrutura dental nestes elementos, o que inviabilizava tratamentos 
mais conservadores. Pacientes com HMI necessitam de acompanhamento 
longitudinal para prevenir perda de estrutura dentária, a manutenção do tratamento 
restaurador, a restauração, seja com resina composta ou cimento de ionômero de 
vidro, é a opção terapêutica de escolha. É imprescindível que os cirurgiões dentistas 
saibam diferenciar a HMI em relação as demais doenças relacionadas ao esmalte 
dentário, visto que o diagnóstico precoce pode por muitas vezes evitar tratamentos 
invasivos como a exodontia, o que por vezes pode gerar prejuízos ao paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: Hipomineralização molar-incisivo (HMI), perda dentaria, 
primeiro molar, hipersensibilidade  
LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica em suas áreas de concentração 
 

INTRODUÇAO  

O primeiro molar permanente é extremamente importante para o 

desenvolvimento da saúde bucal e pelas alterações: ortodônticas, periodontais, 

oclusais e estéticas, que ocorrem devido a sua perda. Sabe-se que a erupção dos 

primeiros molares geralmente ocorrem entre 6 e 7 anos, e por volta dos 12 anos de 

idade o segundo molar irrompe na cavidade bucal (GOMES e SOARES, 2016). 

Devido a época em que ocorre a erupção, diversas vezes este elemento é 

confundido como um dente decíduo, em razão de erupcionar atrás do segundo 

molar decíduo, não havendo troca desse elemento, tornando-o mais propenso a falta 

de cuidados de higiene, que normalmente os pais ou têm em relação a dentição 

decídua do filho, podendo levar a complicações futuras ao elemento dentário, que 

por muitas vezes necessitará de tratamento endodôntico ou exodontia. (GODOI et 

al., 2019). Além disso, essa é a fase em que a criança se encontra em período 



escolar e muitas vezes acaba aderindo hábitos alimentares geralmente com altos 

teores de açúcar, aumentando o risco da doença cárie (GOMES e SOARES, 2016). 

As consequências geradas devido à perda precoce do primeiro molar levam a 

distúrbios diretos e indiretos da oclusão, como a perda de espaço, extrusão do dente 

antagonista, inclinação de dentes adjacentes e problemas na deglutição. Tais 

complicações dependem da idade do paciente quando ocorreu a perda, do espaço 

existente na arcada dentária, da função muscular e do periodonto. (MELO, F.G.C et 

al.,2011 e GUERRA; DIAS, 2015). 

Dentre outros fatores causadores da perda do molar permanente pode-se 

incluir a Hipomineralização de Molar-Incisivo, conhecida como HMI, em que 

clinicamente os elementos afetados apresentam um aspecto opaco com manchas 

que variam entre branco-creme a amarelo-acastanhado, os dentes acometidos 

tornam-se mais propensos a fratura quando expostos a forças mastigatórias e ainda 

mais suscetíveis a desenvolver lesões cariosas. (DOMINGOS et al., 2019). 

A HMI é uma displasia do esmalte dentário que pode afetar um ou mais 

primeiros molares permanentes, frequentemente associados aos incisivos 

permanentes. Pacientes com essa alteração apresentam vários problemas clínicos, 

que podem incluir um desgaste dentário acentuado, perda do esmalte, aumento da 

suscetibilidade à cárie e sensibilidade dentária. O tratamento depende da gravidade 

do dente afetado. Pacientes com HMI necessitam de acompanhamento longitudinal 

para prevenir perda de estrutura dentária e manutenção do tratamento restaurador 

(ASSUNÇAO et al.,2014). 

         Conforme a severidade das alterações, os tratamentos vão desde a prevenção 

até extrações, o objetivo do presente trabalho foi relatar o caso clínico de perda 

precoce de primeiros molares permanentes em um paciente de 12 anos de idade 

atendido na Clínica Odontológica do Centro Universitário Univértix. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE. 

O primeiro molar permanente é considerado o dente mais importante, sendo 

um marco para a dentadura mista, visto que a dentição humana é formada de duas 

fases, sendo elas dentição decídua, caracterizada pelos primeiros dentes a 

nascerem e a dentição permanente. Segundo PRAVATO et al., (2021) o primeiro 

molar é quem estabelece a primeira chave de oclusão, responsável também pela 



curva de spee e a curva de Wilson. 

Couto et al., (2021), afirma que os primeiros molares aparecem na cavidade 

bucal a partir dos 5 anos e levam em média 15 meses para entrar em oclusão com 

seu antagonista. Nesse período, o risco em adquirir lesões cariosas é alto, devido ao 

acúmulo de biofilme na fase de erupção. 

De acordo com RITA et al., (2013), os primeiros molares permanentes têm 

papel crucial no equilíbrio do sistema estomatognático. Sua anatomia na face oclusal 

possibilita que seja mais exposto a lesão de cárie dental devido a suas fóssulas e 

fissuras, impossibilitando uma higiene adequada. Sua localização anatômica no arco 

posterior ao segundo molar decíduo, permite que ele desempenhe um papel 

fundamental na formação do arco. 

 A morfologia oclusal também tem o papel mais básico na oclusão. A relação 

intermolar é a 1ª das seis chaves de oclusão de Andrew e depende muito dessa 

morfologia oclusal do primeiro molar permanente. Com respeito à área de superfície 

da raiz, os molares são dentes multiraizados. Isso lhes dá uma área de superfície 

maior para agarrar fortemente o osso. Essa união é utilizada para ancoragem em 

movimentos ortodônticos dentários, quando saudáveis. (GODOI et al.,2019). 

Os primeiros molares permanentes são conhecidos como a chave para 

formação do arco permanente e detêm os maiores esforços oclusais. A importância 

e suas características consistem na sua morfologia oclusal, função adequada da 

mastigação, oclusão e harmonia facial. (COUTO et al., 2021). 

 

PERDA PRECOCE DO PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE  

Segundo SILVA et al., (2019), o primeiro molar permanente é considerado o 

dente mais propenso à lesão de cárie na dentição permanente. Devido à falta de 

conhecimento ou orientação adequada muitas das vezes o primeiro molar é 

confundido com os molares decíduos. 

A dificuldade das crianças em escovar os dentes e realizar uma boa 

escovação, principalmente na região de molares, está associada à falta de 

orientação dos pais ou responsáveis sobre a prevenção (GOMES e SOARES, 

2016). Devido a essa falta de orientação o dente acaba ficando comprometido o que 

muitas vezes resulta em tratamento endodôntico, quando ainda há chance de salvá-

lo, porém, normalmente a extração é o único tratamento indicado. 

A perda precoce desses elementos dentários é mais associada a cárie 



dentária. Menos comumente existem outras causas para essa perda prematura do 

dente, incluindo traumatismo dentário, erupção ectópica, deficiência do comprimento 

do arco, podendo causar reabsorção dos primeiros molares (GODOI et al.,2019). A 

falta de cuidados de higiene, que normalmente os pais têm em relação a dentição 

decídua do filho, pode acabar levando há complicações futuras ao elemento 

dentário, que por muitas vezes necessitará de tratamento endodôntico ou exodontia 

(GODOI et al.,2019). 

PRAVATO et al., (2021), concorda que de fato, diagnosticar precocemente 

lesões de cárie em molares se torna um desafio importante para que se possa 

controlar a sua progressão, adotando medidas preventivas que são muito eficazes 

para a manutenção da saúde bucal, contribuindo assim para a preservação do 

primeiro molar permanente. 

Segundo GUERRA e DIAS, (2015) a perda precoce do primeiro molar 

permanente pode provocar disfunções na articulação temporo-madibular (ATM), 

diminuição da capacidade de mastigar em até 50%, destruição dos tecidos de 

suporte, mesialização dos segundos molares, distalização do segundo pré-molar, 

extrusão, retração gengival, aumento da ocorrência de diastema e desvios da linha 

média, devido a esses fatores, os profissionais da odontologia, devem orientar seus 

pacientes  a importância dos primeiros molares permanentes, pois são elementos 

importantes na mastigação, sendo crucial ao desenvolvimento de uma boa oclusão. 

 HIPOMINERALIZAÇAO MOLAR INCISIVO (HMI) 

De acordo com a literatura, pacientes portadores da HMI apresentam de 10 a 

15 vezes maior risco de desenvolver cárie dentária. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que, quando ocorrem as fraturas pós eruptivas (FPEs), há maior predisposição à 

retenção de placa bacteriana. Somado a isso, a uma dieta cariogênica em 

associação com um padrão de higiene bucal inadequado, consequência da 

hipersensibilidade provocada pela estimulação mecânica da escovação, contribuem 

para a rápida progressão das lesões. (RAPOSO, F. 2019). 

ASSUNÇAO et al., (2014) descreve o termo hipomineralização molar-incisivo 

(HMI) como sendo a displasia do esmalte dos dentes, causada por um distúrbio que 

afeta os ameloblastos durante a fase precoce da maturação amelogênica.  

A etiologia da HMI é inconclusiva, mas sabe-se que pode ser o resultado de 

uma variedade de fatores ambientais que atuam em nível sistêmico, desde fatores 

presentes no período pré-natal, no perinatal e na infância tenra (SILVA et al.,2018).  



VILANI et al., (2014) cita outras possíveis causas etiológicas da HMI, como doenças 

respiratórias, baixo peso associado à falta de oxigênio, que ocasiona a hipóxia dos 

ameloblastos, desequilíbrios metabólicos de cálcio, fosfato e doenças sistêmicas da 

infância associadas à febre alta durante os primeiros anos de vida. 

Clinicamente a HMI apresenta opacidade demarcada na superfície dentária 

dos molares e incisivos permanentes, e áreas de coloração vão do branco ao 

amarelo  acastanhado com superfície porosa e com aspecto de queijo holandês ou 

giz, sendo frágil e suscetível à fratura quando exposto às forças mastigatórias, e 

ainda é mais predisposto ao desenvolvimento da lesão cariosa. As manchas mais 

escuras, como as acastanhadas, são mais porosas e apresentam mais chances de 

ruptura do que as manchas brancas (SILVA et al.,2018) 

A sensibilidade é uma das características mais marcantes dos dentes 

hipomineralizados, visto que, estímulos térmicos como frio ou quente, e até ao 

respirar ar frio mesmo quando não há fratura, causando grande desconforto aos 

pacientes e por este motivo, durante a abordagem odontológica o paciente pode 

apresentar um comportamento de inquietude, visto que a sensibilidade pode ser 

desencadeada mesmo nos procedimentos simples (LUTOSA et al., 2020). 

Os molares severamente afetados frequentemente mostram a desintegração 

do esmalte nas superfícies oclusais e regiões de cúspides, exigindo muitas vezes a 

indicação de um tratamento restaurador mais extenso. Estes dentes necessitam, 

muitas vezes, de restauração logo após a erupção, devido à fragilidade do esmalte e 

a predisposição ao desenvolvimento de lesão de cárie subsequente. Além do mais, 

a execução dos tratamentos podem ser dolorosos, devido à dificuldade de atingir o 

efeito anestésico, muito provavelmente devido a uma inflamação subclínica nas 

células pulpares causadas pela porosidade do esmalte. (ASSUNÇAOet al.,2014) 

            Em episódios mais severos de HMI, as forças mastigatórias fazem com que o 

esmalte hipomineralizado sofra fraturas ou desgastes levando a exposição da 

dentina, predispondo a um risco maior de lesões cariosas e hipersensibilidade 

(AMERICANO,2016). 

 

 

CUIDADOS E TRATAMENTO DO HMI 

A escolha de tratamento para os dentes com HMI modifica conforme a fase 

de erupção do dente, assim como, a magnitude da mesma, sendo estes fatores 



determinantes para a seleção do tratamento adequado (LYGIDAKIS et al.,2010). 

Vilani et al.,(2014) aponta que a HMI pode ser confundida com outros defeitos de 

desenvolvimento do esmalte, como hipoplasias, fluorose e amelogênese imperfeita 

podendo dificultar na hora de dar um diagnóstico e tratamento correto. 

O tratamento tem sido um desafio na prática clínica odontológica, devido as 

questões de sensibilidade, rápido desenvolvimento, progressão de cáries, 

cooperação limitada de paciente infantil e dificuldade de alcançar um bom efeito 

anestésico (SILVA et al.,2018). 

Selamento de fossulas e fissuras é considerado o tratamento de primeira 

escolha em casos levemente afetados, onde o esmalte aparenta ser de boa 

qualidade e quando os exames clínicos e radiográficos confirmaram que o dente 

está livre de cárie. Em casos moderados, em que o defeito do esmalte/dentina é 

bem demarcado e presente a uma ou duas superfícies, a restauração, seja com 

resina composta ou cimento de ionômero de vidro, é a opção terapêutica de escolha. 

(ASSUNÇAO et al., 2014). 

           PIMENTA, (2021) sugere que a extração dentária deve ser considerada 

somente nos casos em que o dente já recebeu vários tratamentos sem sucesso, ou 

quando os sintomas da polpa dentária são de difícil resolução. Tal procedimento 

deve ser usado em conjunto com um ortodontista, para conduzir um estudo 

abrangente da mordida e do crescimento do paciente, a fim de tomar a decisão 

certa. Os dentes extraídos devido à hipomineralização podem ser identificados pela 

presença de demarcações ou restaurações atípicas, localizadas em outros primeiros 

molares permanentes, combinados com a ausência de um primeiro molar 

permanente. 

 

RELATO DE CASO 

Paciente M.I.M, sexo feminino, 12 anos de idade, faioderma compareceu a 

Clínica Odontológica do Centro Universitário Vértice Univértix, acompanhada pelos 

responsáveis queixando-se de dor no dente de trás .  

Durante a anamnese a responsável não relatou nenhuma alteração sistêmica 

presente. No exame clínico foi possível observar que a paciente se encontrava em 

fase de dentição permanente, tendo realizado todas as trocas dentárias. Segundo a 

classificação de Angle, ela possui má oclusão do tipo Classe III dos molares e 

caninos, além de mordida aberta anterior (figura 1 e 2).  



                      
 

 

 

Foi observado clinicamente a presença de manchas brancas em pontas de 

cúspides e terço médio dos elementos 11,12,13,16,21,22,23,26,27,36 e 46, além de 

uma grande perda da estrutura dentária dos molares, o que levou ao diagnóstico de 

HMI já avançada em tais elementos. (Figura 3 e 4) 

                       

Para o planejamento, além do exame clínico foi realizado exame 

complementar radiográfico periapical dos elementos 46,16,26 e 36 (figura 5).  

                                       

 

             

Quanto ao elemento 46 a imagem radiográfica evidenciou uma extensa 

cavidade acometida por lesão cariosa. Com intuito de preservar o mesmo, foi então 

Figura 2 -Vista lateral, presença de 
manchas brancas em pontas de cúspides. 
Fonte: autores 

Figura 3 -Arco superior elementos 16 e26 
com grande perda de estrutura dental. 
Fonte: autores 

Figura 4 -Elemento 36. Fonte: autores 

Figura 5 -Radiografia periapical dos 
elementos 16,26 e 36. Fonte: autores 

Figura 1 -Vista frontal, presença de  

opacidades difusas nos elementos 11 e 

21. Fonte: autores 



proposto a realização de um capeamento pulpar indireto; técnica que consiste na 

remoção total de tecido cariado nas paredes circundantes e parcial na parede 

pulpar, para assim evitar uma exposição pulpar. 

         Para execução do procedimento foi realizado o bloqueio do nervo alveolar 

inferior e nervo bucal, seguido de isolamento absoluto do campo operatório, 

remoção parcial do tecido cariado com brocas esféricas de alta rotação 1013 e 1014 

e brocas de baixa rotação 6 e 8 em dentina, com cuidado para que não houvesse 

exposição pulpar. 

Após a finalização e remoção parcial do tecido cariado com as brocas de alta 

e baixa rotação, foi realizada a proteção do complexo dentino pulpar com cimento de 

hidróxido de cálcio, seguido de ionômero de vidro RIVA fotopolimerizável. Nas 

paredes remanescentes realizou-se condicionamento ácido com ácido fosfórico a 

37% por 20 segundos, lavagem abundante com água e secagem da cavidade, 

aplicação de sistema adesivo âmbar e magic bond fotopolimerizados por 20 

segundos. Logo após a reconstrução do elemento dentário, com a técnica de 

incrementação da resina composta na cor A3, sendo a cada incremento 

fotopolimerizado por 20 segundos prosseguindo assim até a completa anatomização 

do dente. Finalizando com a checagem oclusal e desgaste com a broca diamantada 

cônica FG. (figura 7) 

                                             

                  

                                     

        Ao avaliar a imagem radiográfica dos elementos 16,26,36 (FIGURA 5) foi 

possível observar a presença de lesões periapicais além de uma grande perda de 

estrutura dentária, o que inviabilizava o tratamento endodôntico, capeamento pulpar, 

ou até mesmo uma restauração, por apresentarem um extenso acometimento de 

lesão cariosa. Sendo assim o tratamento proposto foi exodontia dos mesmos. 

Figura 7-Aspecto final da restauração 
do elemento 46 



Para a remoção cirúrgica dos elementos, foi necessário a profilaxia antibiótica 

com amoxicilina 500mg uma hora antes do procedimento. Em seguida a realização 

da antissepsia oral com solução de clorexidina 0,12% e extraoral com clorexidina a 

2%. 

A técnica anestésica utilizada para a exodontia dos elementos 16 e 26 foi o 

bloqueio do nervo alveolar superior posterior e entre palato e papilas ao redor do 

dente com agulha longa, utilizando lidocaína a 2% com epinefrina 1:100000. Após a 

realização das técnicas anestésicas, foi executada a incisão inicial com a lâmina de 

bisturi entre a raiz mesial do segundo molar, e raiz do segundo pré-molar, seguido 

de sindesmotomia com destaca periósteo Molt número 9. Prosseguindo com a 

luxação utilizando a alavanca reta e em seguida o fórceps número 17 para remoção 

por completo. Em seguida realizou-se curetagem e irrigação do alvéolo com soro 

fisiológico. Por fim, foi feita sutura em x  com fio de nylon 4-0. Após sete dias 

procedeu-se a retirada dos pontos cirúrgicos. 

Para o elemento 36 devido à grande destruição coronária foi proposto o 

planejamento cirúrgico com odontosecção, como na extração anterior também foi 

necessário a realização da profilaxia antibiótica com amoxicilina 500mg uma hora 

antes do procedimento. Em seguida a realização da antissepsia oral com solução de 

clorexidina 0,12% e extraoral com clorexidina a 2%. 

A técnica utilizada foi o bloqueio alveolar inferior esquerdo e nervo lingual com 

agulha longa, utilizando lidocaína a 2% com epinefrina 1:100000 sem a necessidade 

de anestesia complementar. Após a realização das técnicas anestésicas foi 

executada a incisão em região mesial do segundo molar, em seguida deslocamento 

do retalho em envelope, com auxílio do Molt número 9. Com a broca Zekrya em alta 

rotação no sentido vestíbulo-lingual do elemento dentário, e para remoção por 

completo foi utilizada a alavanca reta. Por fim foi realizada a curetagem do alvéolo e 

irrigação com soro fisiológico e sutura em x  com fio de nylon 4-0. Após sete dias foi 

feita a retirada dos pontos cirúrgicos.                  

        Após a realização de todos os procedimentos a paciente continuou sendo 

acompanhada durante dois meses, para monitoramento do capeamento pulpar e 

encaminhada a um consultório particular para dar início ao tratamento ortodôntico.   

 

DISCUSSÃO  



O tratamento da HMI tem sido um desafio na prática clínica odontológica, seja 

por questões de sensibilidade, rápido desenvolvimento e progressão de cáries. 

(SILVA et al.,2018). Podendo ser confundia com outros defeitos de esmalte, 

segundo VILANI et al.(2014), a presença da hipersensibilidade é um dos fatores que 

auxiliaram no diagnóstico da HMI. De acordo com NOGUEIRA  et al., (2019), a 

hipersensibilidade está relacionada aos níveis funcionais e à vivência de dor ou 

desconforto, pois a condição podem interferir em situações usuais do cotidiano, tais 

como a ingestão de alimentos e bebidas quentes ou frias, resultando em grande 

acúmulo de biofilme agravando ainda mais o quadro clínico. 

A partir de uma anamnese bem detalhada, foi possível conhecer seu histórico 

médico na qual foi relatado que não havia presença de nenhuma alteração 

sistêmica. A investigação sobre episódios de doenças respiratórias, febres e outras 

alterações sistêmicas é importante para nortear possíveis etiologias da HMI. VILANI, 

et al., (2014) descreve que uma das possíveis causas da HMI presente está 

associado a doenças respiratórias, baixo peso, febre alta durante os primeiros 

meses de vida. Segundo Biondi e colaboradores (2012) a HMI não possui uma 

etiologia totalmente definida, por falta de evidências na literatura que permita 

estabelecer os fatores etiológicos de forma clara. 

Ao diagnosticar um paciente com HMI deve-se atentar a idade, definir sua 

gravidade, tamanho da lesão, grau ou extensão da hipomineralização irá definir qual 

o melhor tratamento para o paciente. Dessa maneira, o diagnóstico precoce é 

essencial para evitar complicações futuras graves, que podem provocar mudanças 

na função mastigatória e estética do paciente acometido com HMI. (PIMENTA et 

al.,2021) 

Clinicamente foi observado uma grande perda de estrutura em alguns 

elementos dentários já citados, os quais apresentavam opacidade demarcada em 

áreas de cúspides ou terço médio de molares e incisivos. De acordo DOMINGOS et 

al., (2019) as áreas de coloração podem variar do branco, creme, amarelo ou até 

mesmo marrom, e sendo mais frequente nas faces oclusal dos molares e face 

vestibular dos incisivos. E ainda apresentam um aspecto macio e poroso, se 

tornando menos resistente, e mais predisposto ao desenvolvimento da lesão 

cariosa.  HANAN (2014) lembra que a HMI pode ser facilmente mascarada por 

restaurações ou por caries extensas, lembra ainda pode ser confundida com a 

fluorose já que apresenta opacidades difusas em terços médios dos incisivos. Assim 



foi possível realizar um planejamento bem elaborado abordando toda a necessidade 

do paciente e visando principalmente a eliminação da sintomatologia dolorosa  

A decisão no tratamento dos molares afetados pela HMI é melindrosa, 

precisando de um planejamento adequado e detalhado para o paciente sendo 

crucial uma anamnese bem-feita. Na literatura podemos encontrar vários tipos de 

tratamentos para molares afetados pela HMI, alguns autores como PIMENTA(2021) 

sugerem técnicas menos invasivas como tratamento restaurador com ionômero de 

vidro (CIV) ou resina composta em casos levemente afetados onde o esmalte 

parece ser de boa qualidade e livre de cárie. Enquanto MOSELE et al., (2012) 

mostra outra maneira de tratamento um pouco mais conservadora, o capeamento 

pulpar indireto, essa técnica consiste na remoção do tecido cariado amolecido 

deixando uma pequena camada de dentina desmineralizada sob a parede pulpar e 

em seguida o fechamento com material restaurador biocompatível. Pacientes que 

rebem esse tipo de tratamento restaurador devem ser acompanhados 

periodicamente (ASSUNÇAO et al., 2014) 

Apesar de não existir apenas uma forma correta para o tratamento de HMI, 

LUTOSA et al., (2020) orientam que devemos conhecer as características clínicas, 

saber diferenciá-las de outras lesões e avaliar as necessidades de cada paciente 

reduzindo a sintomatologia dolorosa. Um dos tratamentos de escolha nesse estudo 

foi o capeamento pulpar indireto tentando preservar ao máximo a estrutura dentaria. 

Analisando clinicamente os outros elementos dentários o tratamento proposto para 

tais elementos foi a exodontia, não podendo ser realizado um tratamento mais 

conservador, endodontia, capeamento pulpar, ou até mesmo uma restauração como 

MOSELE et al., (2012) sugerem. 

 A exodontia como alternativa de tratamento é feita quando os outros 

tratamentos menos invasivos falham ou há pouco remanescente dentário (SILVA,  

2018). DOMINGOS et al., (2019) afirmam que a exodontia é a alternativa mais 

adequada quando os sintomas da polpa dentária não têm outra solução, ressaltando 

a importância do planejamento a longo prazo, ortodôntico ou protético.  

As características clinicas e radiográficas observadas na paciente, durante 

o exame clinico, mostraram um caso de HMI mais severo de extensa destruição 

coronária devido à elementos afetados foi feito a indicação de exodontia.  

SCHROEDER (2011) fala que na presença de molares extremamente extruidos, 



tratados endodonticamente, com caries e restaurações extensas a extração é 

uma indicação. Enquanto MARCOS (2022) leva a exodontia como uma 

alternativa terapêutica. Se houver pouco remanescente dentário ou um caso com 

dificuldade em controlar a dor e sensibilidade do paciente, a solução pode ser extrair 

o dente a fim de solucionar o problema que já não tem como controlar. 

Não devemos deixar de nos preocupar com as consequências geradas devido 

à perda precoce do primeiro molar permanente que levam a distúrbios diretos e 

indiretos da oclusão, como a perda de espaço, extrusão do dente antagonista, 

inclinação de dentes adjacentes e problemas na deglutição. Tais complicações 

dependem da idade do paciente quando ocorreu a perda do espaço existente na 

arcada dentária, da função muscular e do periodonto. (MELO et al.,2011 e 

GUERRA; DIAS, 2015). Sendo este elemento responsável por estabelecer a 

primeira chave de oclusão, pela curva de spee e a curva de Wilson. (PRAVATO et 

al.,2021). Os molares também são conhecidos como a chave para formação do arco 

permanente e detêm os maiores esforços oclusais. (COUTO et al., 2021). A perda 

precoce do primeiro molar permanente ocasiona uma série de alterações funcionais 

e estéticas que provocam deficiência na saúde bucal do paciente, é essencial 

entender os fatores causais e contributivos da perda do elemento dentário, para 

planejar e desenvolver estratégias eficazes para preveni-la (SAMUEL et al.,2018).   

Como a paciente apresenta mordida aberta Classe III e almeja melhorar sua 

oclusão, a opção seria a colocação de aparelho ortodôntico para alinhar as arcadas 

superior e inferior. Ou podendo prepará-las para o trabalho de prótese, implantes ou 

transplantes nos campos das extrações futuramente. (SCHOROEDER et al.,2011). 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista os aspectos relatados, conclui-se que é imprescindível que os 

cirurgiões dentistas saibam diferenciar a HMI em relação as demais doenças 

relacionadas a esmalte dentário. Avaliando clinicamente a estrutura dentária, já que 

os elementos afetados por HMI podem apresentar uma estrutura porosa, manchas 

acastanhadas ou brancas em terços médios e/ou pontas de cúspides molares e 

incisivos, o diagnóstico precoce pode por muitas vezes evitar tratamentos invasivos 

como a exodontia, o que por vezes pode gerar prejuízo ao paciente. 
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REABILITAÇÃO DE DENTES ANTERIORES PIGMENTADOS ATRAVÉS DE 
COROA TOTAL METAL-FREE    

   
Acadêmica: Thalia da Conceição Marinho 
Orientadora: Sthefane Brandão Barbosa   
 
RESUMO   
Devido à influência do novo conceito de beleza moderna, há uma busca constante 
por dentes mais brancos quando a estética dental está insatisfatória, principalmente 
pós tratamentos endodônticos, que causam um escurecimento dos elementos 
dentários. Um sorriso antiestético causa vários desconfortos ao indivíduo, portanto 
podem potencializar desordens psicológicas e impactar negativamente em sua 
qualidade de vida. Atualmente existem várias formas de reestabelecer a estética 
dentária, dentre elas estão o clareamento dentário, restaurações em resinas 
compostas, facetas em porcelanas e coroas totais metal-free. O objetivo deste 
trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente com os dentes anteriores 
superiores escurecidos e comprometidos esteticamente com restaurações 
insatisfatórias em resina composta e tecido cariado que foi submetido a um 
tratamento restaurador através de coroas totais em dissilicato de lítio. Paciente de 27 
anos, compareceu à clínica do centro universitário univértix queixando-se de um 
amarelamento nos dentes 11, 21 e 22 após ter realizado tratamento endodôntico. O 
plano de tratamento proposto foi a confecção de três coroas totais em dissilicato de 
lítio afim de reestabelecer estética, função e qualidade de vida para o paciente. Após 
o planejamento do caso, foram realizadas a confecção e a cimentação das coroas 
em dissilicato de lítio, o que tornou possível a obtenção de uma estabilidade 
cromática de acordo com os elementos hígidos. Dessa forma, a função e uma ótima 
harmonia com o sorriso do paciente foi concebida através das restaurações 
definitivas com coroas totais metal-free, além de devolver-lhe a qualidade de vida.   
   
PALAVRAS-CHAVE: Porcelana Dentária; Tooth Discoloration; Crowns;Estética.   
   
LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica em suas áreas de concentração.   
   
INTRODUÇÃO   

Os grandes meios de comunicação como televisão, internet e outros, vêm 

exercendo grande influência na construção do conceito de beleza moderna. A 

diferenciação sobre o conceito de beleza dental varia entre povos e etnias, 

modificando-se com o passar dos anos. A cor é uma propriedade da estética dental, 

e a sua manutenção, após o tratamento endodôntico, é extremamente desafiadora 

na prática clínica odontológica, uma vez que o substrato dental escurecido demanda 

um grande esforço para ser mascarado, sendo uma consequência indesejada para o 

paciente (SRIPHADUNGPORNE, CHAMNANNIDIDHA, 2017; MADAPATHI et al., 

2018; BOSENBECKER et al., 2020).    



 

    

Dentes pigmentados podem ocasionar prejuízos estéticos e potencializar 

mecanismos responsáveis por desordens psicológicas (depressão, ansiedade e 

estresse pós-traumáticos) impactando negativamente na qualidade de vida do 

indivíduo (ALESSA et al., 2021). A coloração dental pode ser classificada quanto sua 

etiologia em; extrínseca advinda de cromógenos do ambiente (vinho, café, coca cola, 

chocolate, chá) ou intrínseca decorrente de fatores do próprio do organismo humano, 

relacionado a experiências traumáticas ou relacionadas ao tratamento endodôntico 

(MADAPATHI et al., 2018; MAROLI, FEDERIZZI, SPAZZIN, RADAELLI, 2019; 

BOSENBECKER et al., 2020).    

Desse modo, existem várias formas de mascarar um elemento dentário 

escurecido, mas cada uma possui sua indicação, que deve ser respeitada.  A técnica 

do clareamento interno de dentes desvitalizados é uma das alternativas, porém deve 

ser realizado com cautela, uma vez que, mesmo sendo considerado seguro, pode ter 

recidiva da coloração e ainda necessita de cuidados para que não leve a uma 

reabsorção cervical externa. (SANTOS-JUNIOR et al., 2018). A utilização de técnicas 

restauradoras menos invasivas, também são interessantes. A realização de facetas 

direta de resina composta permite ao profissional avaliar e controlar o procedimento 

restaurador, desde a seleção de cor, forma, posição, até a estabelecimento da 

morfologia (MOREIRA, MARTINS, LANDIM, TAVARES, 2016; MARTINS, 

BOTELHO, KLUG, 2021.)    

Tendo em vista, que as restaurações cerâmicas têm o potencial de copiar 

adequadamente a aparência dos dentes naturais, quando envolvidas com substrato 

escurecidos, a translucidez da infraestrutura é um dos fatores primários no controle 

da estética. Portanto além de necessitar de um maior desgaste do elemento dentário, 

é imprescindível selecionar criteriosamente o tipo de material a ser utilizado e 

controlar a cor e opacidade da restauração. Além do mais, aumentar a espessura da 

cerâmica, utilizar cimentos resinosos com diferentes cores é uma das maneiras de 

mascarar um substrato escurecido, pois o cimento influencia na cor final da cerâmica 

assim como a descoloração da camada de cimento pode afetar negativamente na 

cor final (MAROLI, FEDERIZZI, SPAZZIN, RADAELLI, 2019; MARTINS, BOTELHO, 

KLUG, 2021).    

 Estudo realizado por Rossaco (2010) e Lima (2013) indicam que é possível a 

reabilitação estética em pacientes insatisfeitos com seu sorriso através das coroas 



 

    

em cerâmicas. O maior empenho no desenvolvimento de sistemas adesivos e 

cimentos resinosos tornou as cerâmicas mais populares na prática clínica, levando 

aos pacientes os benefícios desse material, tais como: biocompatibilidade, 

longevidade, estética, função resistência ao desgaste e a fratura.  (MOREIRA et al., 

2016; SÁ et al.,  

2018; MAROLI, FEDERIZZI, SPAZZIN, RADAELLI, 2019.)    

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso de 

tratamento de dentes anteriores escurecidos, utilizando coroas totais de cerâmica, 

executado na Clínica Odontológica do Centro Universitário Univértix Matipó-MG.    

   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA O IMPACTO DE DEFORMIDADES DENTOFACIAL 
NA QUALIDADE DE VIDA   

A face é o lugar de destaque e o sorriso está inserido nela. Desse modo, 

quando uma deformidade dentofacial está presente na aparência do indivíduo, 

reflexos negativos nas interações sociais (autoconfiança, qualidade de vida, 

alterações psicológicas) são evidentes, ou seja, o bem-estar físico do indivíduo é 

abalado em todos os sentidos ocasionando desmotivação para os desafios 

cotidianos (OLIVEIRA et al., 2020; SILVA, SANTO, YAMASHITA, 2021).    

O sorriso está ligado diretamente à autoestima do paciente, influenciando em 

todos as áreas da vida. Sendo assim, uma peça-chave para o bem-estar do paciente. 

Com isso, os profissionais da saúde devem se preocupar tanto com o bem-estar 

físico, mental e estético do paciente, proporcionando ainda uma melhor socialização 

e expressão de seus sentimentos, dando vida e melhorando autoestima (OLIVEIRA, 

2020; SILVA, SANTO, YAMASHITA, 2021).    

   

CLASSIFICAÇÃO E ETIOLOGIA DAS PIGMENTAÇÕES DENTÁRIAS    

O escurecimento ocorre devido variações estruturais ou na espessura dos 

tecidos dentais (esmalte, dentina e/ou polpa) o que interfere diretamente na 

transmissão e reflexão da luz (WATTS, ADDY, 2001).    

As pigmentações dentais podem ser subdivididas em 02 classificações; 

intrínseca e extrínseca as quais envolvem fatores de desenvolvimento e/ou interação 

com o ambiente em sua etiologia (AHMED, ABBOT, 2012).    



 

    

Pigmentos intrínsecos podem ser ocasionados por uma série de alterações 

metabólicas herdadas, iatrogênicas, traumáticas, idiopáticas ou reflexo da senilidade  

(Amelogênese imperfeita, Dentinogênese imperfeita, Coloração de tetraciclina, 

Fluorose, Hipoplasia de esmalte, Produtos hemorrágicos pulmonares, Reabsorção 

de raiz, Envelhecimento) (WATTS, ADDY, 2001).    

Pigmentos extrínsecos tem etiológica multifatorial e os pigmentos extrínsecos 

são resultantes da deposição de substâncias sobre os dentes como fumo, chá, café 

e alimentos que contenham corantes, sendo que essas manchas podem ser 

removidas por profilaxia e por clareamento (WATTS, ADDY, 2001).    

   

ENDODONTIA E SUAS CORRELAÇÕES COM A DESPIGMENTAÇÃO    

O tratamento endodôntico pode contribuir tanto para a descoloração intrínseca 

devido aos materiais irrigantes, medicamentos, materiais obturadores, pinos e 

restaurações metálicas que podem ser dispendidos para a reabilitação endodôntica.   

(AHMED, ABBOT, 2012).    

A pigmentação dentária pode ser resultado de erros clínicos intra e/ou pós 

endodônticos, que quando associado a falta de conhecimento do potencial de 

descoloração dentária a respeito dos materiais utilizados, eleva substancialmente o 

risco de ocorrer a pigmentação. Portanto, materiais utilizados na terapia endodôntica 

podem causar descoloração dentária e implicar diretamente nos aspectos estéticos 

do indivíduo (AHMED, ABBOT, 2012).    

Além disso, pode-se ainda destacar como fatores de risco para a alteração da 

cor dental, o manejo clínico durante a terapia endodôntica, a não remoção completa 

do teto pulpar e permanência de tecido pulpar resulta em uma reação de hemólise 

com liberação de íons ferro, que por vez são convertidos em sulfato de ferro preto 

que interagem com sulfeto de hidrogênio (de origem bacteriana) levando a coloração 

acinzentada do dente. A obturação do sistema de canais radiculares (SCR) também 

deve se limitar a Junção Cemento esmalte (JCE) evitando que materiais utilizados 

durante a terapia endodôntica permaneçam na coroa (AHMED, ABBOT, 2012; 

BOSENBECKER et al., 2020).    

No entanto, o clínico deve estar atento a todo tempo, pois medidas simples 

como a utilização de um fluxo intermediário (água destilada, álcool ou soro 



 

    

fisiológico) entre os irrigadores, inserção do cimento obturador de forma mais 

direcionada aos condutos radiculares, limpeza final da cavidade coronal e selamento 

dos túbulos dentinários da coroa (adesivo ou resina), podem evitar que a 

pigmentação dental ocorra (AHMED, ABBOT, 2012).    

    

ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO PARA A PIGMENTAÇÃO DENTÁRIA 
INTERNA   

O tratamento das manchas e pigmentações tem sido cada vez mais buscado 

nos consultórios odontológicos devido à exigência dos pacientes quanto à estética. 

Quando o problema envolve os dentes anteriores, o principal objetivo é a busca pela 

excelência estética. Assim, a complexidade do tratamento influencia diretamente no 

resultado final. (WATTS, ADDY, 2001; MOREIRA et al., 2016).    

A cor dos dentes é determinada pelos tons de azul, verde e rosa do esmalte e 

amarelo/marrom da dentina. A percepção das cores levando em conta matriz, croma 

e valor deve ser feita e dominada com muita destreza pelos cirurgiões dentistas.  

(WATTS, ADDY, 2001).    

As alterações cromáticas que podem ocorrer em dentes desvitalizados é um 

dos fatores que prejudicam a harmonia do sorriso. Antes de realizar qualquer 

tratamento estético para a remoção do escurecimento dentário, deve ser feita uma 

avaliação, com objetivo de verificar a sua causa, antes de agir incialmente sobre ela. 

Reforça-se, pois, que um processo avaliatório clínico e radiográfico minucioso é 

extremamente importante para o sucesso de todo o processo. Além disso, observa-

se que manchas extrínsecas bem como a cárie dental devem ser tratadas 

previamente para que se consiga chegar à escolha da cor final do dente (AHMED, 

ABBOT, 2012; SANTOS-JUNIOR et al., 2018).    

O clareamento dental tem sido indicado como terapia acessível 

economicamente, além de segura e eficiente para a maioria das descolorações. 

Utiliza-se de géis clareadores (perborato de sódio, peróxido de carbamida ou 

peróxido de hidrogênio) que podem ser utilizados como clareadores dentais 

endógenos ou combinados (endógeno e exógeno) (AHMED, ABBOT, 2012; 

SANTOS-JUNIOR et al.,2018).    

Além do clareamento dental, métodos restauradores podem ser empregados 

para o tratamento de dentes pigmentados. O uso de resinas compostas é chamativo 



 

    

devido a sua universalidade e excelentes resultados clínicos. Porém esses materiais 

têm grande instabilidade de cor e sofrem abrasão com o passar do tempo. Uma 

alternativa às resinas compostas são as restaurações indiretas, com materiais 

cerâmicos, facetas e coroas totais. Uma desvantagem das facetas é a 

impossibilidade do mascaramento do substrato pigmentado em relação às coroas 

totais (SOARES et al., 2012; GALEANO, MUÑOZ, PALOMAR, 2017; APARECIDA 

NETO et al., 2019).   

  

CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS   

Atualmente há uma crescente busca pela estética bucal com grande exigência 

e expectativa. As cerâmicas estão sendo grandemente procuradas uma vez que se 

apresentam como excelentes materiais na reabilitação oral. Isso se dá, por serem um 

material compatível tanto química quanto mecanicamente, possuírem baixa 

condutividade elétrica e térmica e por terem resistência à compressão e ao desgaste. 

Vale, ainda, ressaltar a boa manutenção da saúde periodontal por permitir um 

pequeno acúmulo de placa (SOARES et al., 2012; APARECIDA NETO et al., 2019).    

O avanço dos materiais cerâmicos, técnicas de preparo minimamente 

invasivas e evolução dos sistemas adesivos, possibilita que restaurações cada vez 

mais finas, com boas propriedades mecânicas, excelente estética e adesão 

preferencialmente em esmalte dental, seja possível (MARIMOTO et al., 2016; 

GALEANO, MUÑOZ, PALOMAR, 2017).    

As cerâmicas têm diversas aplicações na odontologia com bons resultados 

estéticos e longevidade, podem ser utilizadas como subestrutura auxiliando no 

mascaramento de substratos escurecidos e melhorando as propriedades mecânicas 

das coroas totais metal-free. Um material ideal para todas as aplicações clínicas é 

inexistente, mas o bom clínico sabe como indicar os diversos materiais do mercado.   

(GALEANO, MUÑOZ, PALOMAR, 2017).    

As vitrocerâmicas são materiais nos quais temos a combinação das fases 

vítrea, que possibilita melhores propriedades estéticas bem como melhor 

adesividade, com a fase cristalina. Essa confere ao material resistência mecânica à 

flexão, resistência à fraturas e espalhamento mais enérgico da luz com boa 

opacificação, propriedades essas essenciais na odontologia restauradora. A primeira 

cerâmica desse grupo utilizada em odontologia foi a feldspática, formada por uma 



 

    

combinação de Feldspato (KAlSi3O8), Quartzo (SiO2) responsável pela translucidez 

e Caulium (AL2O3.2SiO2.2H2O) componente de reforço, porém com limitação de 4% 

na composição devido as propriedades opacas (OH et al., 2018; VALJAKOVA et al., 

2018).    

A redução da extração de matéria prima natural é uma necessidade ambiental 

e vantagem econômica para os fornecedores. Frente a isso, surgiram as 

vitrocerâmicas sintéticas cujos métodos de processamento contribuem para a 

potencialização das propriedades dessa classe, permitindo uma distribuição 

homogênea de partículas com tamanhos semelhantes e reduzindo a tensão entre as 

interfaces das fases (vítreas e cristalina). Dentre as cerâmicas que fazem parte 

dessa classe temos as cerâmicas reforçadas por leucita, cerâmicas de dissilicato de 

lítio, silicato de lítio reforçado por zircônia, cerâmicas de fluorapatita e cerâmicas 

infiltradas com vidro (VALJAKOVA et al., 2018).    

Para realizar restaurações em cerâmica, o profissional deve conhecer o tipo 

de material a ser escolhido para que tenha um bom resultado e longevidade do 

tratamento, bem como estar ciente das cargas mastigatórias a que as facetas serão 

submetidas e do substrato a ser cimentadas.  Também deve conhecer o cimento a 

ser utilizado uma vez que esse material pode alterar a cor da peça após cimentada 

bem como a sua integridade marginal (SOARES et al., 2012; APARECIDA NETO et 

al., 2019).    

A translucidez da infraestrutura é um dos fatores a serem controlados na 

estética, pois a luz pode ser transmitida através da restauração e ser refletida pela 

estrutura dental subjacente. No entanto, é essencial prestar atenção aos efeitos 

ópticos da coloração, que em substratos escurecidos controlam a opacidade e a cor 

junto a necessidade de desgastes mais elevados e espessura de material é 

indispensável para obter um resultado altamente estético (AMOROSO et al.,2012; 

MAROLI, FEDERIZZI, SPAZZIN, RADAELLI, 2019).   

As cerâmicas vítreas como dissilicato de lítio, leucita e feldispáticas, são 

materiais caracterizados como translúcidos, no entanto apresentam reflexão de luz 

muito próxima a estrutura dental, o que a permite ser excelente em qualidade ótica, 

favorecendo as restaurações estéticas. Quando comparados sob um substrato de 

coloração normal é possível alcançar um resultado estético, mas quando 

comparados a um substrato escurecido não é possível obter tal resultado. Desse 



 

    

modo, quando se compensa através de um desgaste maior na estrutura dentária e 

em uma espessura maior da cerâmica, obtêm-se um resultado favorável e estético, 

principalmente com o dissilicato de lítio (AMOROSO et al., 2012; MAROLI, 

FEDERIZZI, SPAZZIN, RADAELLI, 2019).   

    
FALHAS DOS MATERIAIS CERÂMICOS   

 As falhas nos materiais cerâmicos ocorrem por uma compilação de fatores, 

cuja cimentação da peça ao substrato é um dos principais. Isso inclui diretamente, a 

alta conversão do cimento resinoso por meio da adequada fotopolimerização, bem 

como a transmissão de luz entre a peça e o cimento. Esse último fator que diz 

respeito à transmissão da luz é evidentemente influenciado pelo tipo (relação fase 

cristalina/vítrea presente na composição da vitrocerâmica), espessura da cerâmica, 

aparelho fotopolimerizador utilizado e aspereza interna da cerâmica. Em cerâmicas 

com espessura maior a 4,0mm, picos de onda de 410 nanômetros (nm), que 

promove a conversão de agentes iniciadores tradicionais como o oxido de 

trimetilbenzoil-difenilfosifina, não consegue ser transmitida até o cimento (OH et al., 

2018).    

Sem a correta fotopolimerização e conversão adequada do cimento resinoso, 

a interface adesiva começa a se degradar e resulta em problemáticas como a 

redução das propriedades físicas e linha de acabamento mais suscetível à 

deterioração. Ainda não se conhece como o tratamento interno da peça (silano e 

ácido fluorídrico) e a temperatura corporal pode alterar a transmissão de luz (OH et 

al., 2018).    

   

RELATO DE CASO   

Esta pesquisa apresenta um relato de caso referente ao paciente D.S., gênero 

masculino, 26 anos que procurou a Clínica Odontológica do Centro Universitário 

Univértix campus Matipó-MG no dia 31/08/2021, apresentando como queixa principal 

a insatisfação com seu sorriso devido à presença de alguns elementos dentários 

antero superior escurecidos. Ao realizar o exame clínico, verificou-se que os dentes 

11, 21 e 22 apresentavam-se com suas coroas escurecidas, restauradas em resina 

composta insatisfatórias, por estarem mal adaptadas e com lesões de cárie 

recidivante (FIGURA 1).   



 

    

   

                      
Figura 1: Fotografia inicial dos dentes a serem reabilitados.   
Fonte: Arquivo Pessoal   

   
Através da análise radiográfica verificou-se tratamento endodôntico satisfatório 

com presença de pinos de fibra de vidro (PFV) nos dentes 11, 21 e 22, e radiolucidez 

na face mesial dos elementos 11 e 21, sugestivo de lesão cariosa recidivante. 

Baseado nos achados clínicos e radiográficos o provável diagnóstico baseado na 

literatura científica que rege o assunto é escurecimento intrínseco decorrente do 

tratamento endodôntico nos elementos 11, 21 e 22 (FIGURA 2).   

                                                 
Figura 2: Fotografia inicial dos dentes a serem reabilitados(A) e radiografia periapical(B).  
Fonte: Arquivo Pessoal   
   

O plano de tratamento proposto foi a confecção de coroas totais em cerâmica 

(Dissilicato de lítio) estratificada nos dentes 11, 21 e 22.    

Na primeira e segunda sessão realizadas em 12/092021 e 29/08/2021, iniciou-

se o preparo para coroa total dos elementos escurecidos 11 ,21 e 22, utilizando 

brocas diamantadas (nº: 1014, 3195, 2195, 3069, 4138 e 1090) (FIGURA 3).    

   



 

    

                  
Figura 3: Dentes 11,21 e 22 preparados.   
Fonte: Arquivo pessoal.   

   

 Os elementos dentários 11 e 21 possuíam um diâmetro cérvico-incisal 

pequeno, no qual, para melhor retenção e estabilidade das peças protéticas 

definitivas, foi necessário realizar um aumento incisal utilizando resina composta 

(LUNA OA3,5) nos elementos 11 e 21. Desse modo, foram feitos ajustes e 

refinamentos dos preparos com pontas F e FF, seguido pela confecção das coroas 

totais provisórias com dente de estoque de cor 62 (Dent Clean), reembasados com 

resina acrílica (COR 62) e cimentadas provisoriamente com o cimento Provisory-

TECH new sem eugenol (FIGURA 4).   

   
  Figura 4: Provisórios confeccionados e cimentados provisoriamente.   
  Fonte: Arquivo pessoal   

   

Na terceira sessão realizada no dia 09/11/2021, foi realizado a remoção das 

coroas provisórias, limpeza dos preparos com pedra pomes e água para remover 

resquícios de cimento provisório dos preparos para posteriormente ser feito a 

moldagem. Iniciou-se pela inserção do fio 000, logo após um segundo fio de 

espessura maior 00 foi colocado sobre o primeiro, afim de ter um afastamento 

gengival e conseguir copiar com fidelidade o término do preparo (FIGURA 5).   



 

    

                                 
Figura 5: Inserção de fio retrator 000 e 00 no sulco gengival, técnica de duplo  
Fonte: Arquivo pessoal.   

   

Para moldagem dos preparos foi utilizada a silicona de condensação (Optosil) 

na técnica de dupla impressão, utilizando as bases pesada e base leve. Os moldes 

foram então vazados com gesso tipo IV (herostone) originando os modelos de 

trabalho que foram enviados para o laboratório juntamente com o registro de mordida 

que foi confeccionado com cera 7 (FIGURA 6).    

   

  
Figura 6: Registro de mordida em cera 7.   

   
Fonte: Arquivo pessoal.   

   
   
Antes da cimentação das coroas provisórias foi efetuada a escolha de cor de acordo 

com os dentes hígidos remanescentes, para ser confeccionado a estratificação da 

coroa total definitiva em dissilicato de lítio, a qual conferiu-se com a cor A3 da escala 

vita (FIGURA 6).   

                                             
Figura 6: Escolha de cor (Escala vita)   

Fonte: Arquivo pessoal.     



 

    

Na quarta sessão executada no dia 09/03/2022 foram recebidas do laboratório 

as coroas definitivas em modelo troquelizado, conferindo adaptação no mesmo 

(FIGURA7 e 8) e posteriormente realizada a prova das coroas cerâmicas a seco e 

prova úmida. Para tal foi necessário ajustar os pontos de contatos com o auxílio de 

fio dental, papel carbono e disco Exa-Cerapol-PM-EDENTA, para melhor adaptação 

das coroas no preparo (FIGURA-9 e 10).   

   

   
Figura 7 e 8: Coroas totais em emax bem adaptadas no modelo troquelizado.   

Fonte: Arquivo pessoal.   

   

  Figura 
9: Prova a seco das coroas totais.       

Fonte: Arquivo Pessoal.   

   
Figura 10: Prova úmida das coroas totais.  
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Fonte: Arquivo pessoal   

   

Após os ajustes e adaptação das coroas o paciente foi levado à frente de um 

espelho, onde observou e aprovou a prova das coroas totais em cerâmica e permitiu 

que fosse cimentado as coroas definitivas.    

As peças cerâmicas foram tratadas individualmente com ácido fluorídrico 10% 

por 20 segundos (FIGURA-11), lavadas e secas com seringa tríplice, silanizadas por 

60segundos e finalizada com camadas de adesivo, na forma de esfregaço, sem 

fotoativar (FIGURA- 12).   

   

   
Figura 12: Ataque ácido com ácido fluorídrico a 10%      

Fonte: Arquivo pessoal.   

                                  

   
Figura 13: Peças silanizadas e adesivadas sem fotoativação.   

Fonte: Arquivo pessoal.   

   

 Com as peças devidamente tratadas ocorreu a limpeza dos preparos, com 

escova de robson, pedra pomes e água, pois de acordo com BADINI et al., (2008) o 

preparo prévio do dente preparado com a profilaxia com pedra pomes é de 

fundamental importância em uma cimentação adesiva para garantir um aumento da 

resistência adesiva entre o cimento e a dentina, em seguida enxaguados e secos 

com a seringa tríplice (FIGURA 13).   

   



 

    

                                               
Figura 13: Preparos limpos com pedra pomes.   

Fonte: Arquivo pessoal.   

   

 O condicionamento ácido do substrato preparado não foi necessário, uma vez 

que o cimento definitivo escolhido foi o SET PP (SDI) que apresenta caráter dual e 

autoadesivo na cor A2. Após a limpeza dos preparos e condicionamento das peças, 

essas foram carregadas com o cimento definitivo utilizando a ponteira misturadora 

(FIGURA 14) e levadas sobre seus respectivos preparos. Iniciou-se pela cimentação 

do incisivo superior direito, seguido pelo incisivo superior esquerdo e finalizado com 

a cimentação do incisivo lateral superior esquerdo. Isso, evidentemente com o auxílio 

de um pincel, tira de poliéster e fio dental, para que os excessos não ficassem 

aderidos aos preparos e na região interdental, evitando, assim,  o máximo de 

excessos (FIGURA 15 e 16).   

   

                                                   
Figura 14: Inserção de cimento no interior de cada peça individualmente.   

Fonte: Arquivo pessoal.   
   



 

    

  
Figura 15 e 16: Cimentação de cada peça individualmente com auxílio de pincel, tira de poliéster e fio 

dental.   
Fonte: Arquivo Pessoal.    

        

A Primeira fotopolimerização foi executada com apenas 05 segundos em 

rampa permitindo a presa do material e maior facilidade na remoção dos excessos. 

Após isso realizou-se a fotopolimerização de 40 segundos em cada face da coroa 

(FIGURA 17).   

   
Figura 17: Fotopolimerização em cada peça por 40 segundos em cada face.  
Fonte: Arquivo pessoal.   
   
     No dia 16/03/2022 foram realizadas as fotografias intrabucais (FIGURA 18 e 19), 
de sorriso e de perfil final (Figura 21 e 23). O resultado final demonstrou uma estética 
natural e funcional, com ótimas propriedades ópticas, além da excelente 
incorporação da restauração com o sorriso do paciente em relação às fotografias 
iniciais (Figura 20 e 22).   
   



 

    

  
Figura 18 e 19: Fotos intrabucais finais das peças em Emax estratificadas cimentadas.   

Fonte: Arquivo Pessoal.   

   

  
Figura 20 e 21: Fotografia inicial intrabucal e fotografia final de sorriso.   

Fonte: Arquivo pessoal.   

   

    



 

    

   
Figura 22 e 23: Fotografia inicial e fotografia final de perfil, mostrando a incorporação das 

restaurações estéticas com o sorriso do paciente.   

Fonte: Arquivo Pessoal.   

                                    

DISCUSSÃO   

Na odontologia, a presença de alguma anormalidade nos dentes anteriores, 

como a alteração de cor, forma ou tamanho pode afetar o sorriso do paciente, 

principalmente em relação ao padrão de beleza imposto na sociedade e nos 

diferentes ramos da estética. Além disso, os pacientes estão numa busca constante 

    



 

    

por procedimentos estéticos e dentes mais brancos. Por isso, confeccionar um 

trabalho que leva em conta o reestabelecimento estético, além do funcional, traz ao 

indivíduo um resgate da sua autoestima (ROSSATO et al., 2010; PAULA et al., 

2021).   

Existem diversos materiais restauradores excelentes hoje em dia, como as 

resinas compostas e as cerâmicas odontológicas, por exemplo. Diferente das resinas 

compostas, as cerâmicas têm sido escolhidas pois conseguem reproduzir a estrutura 

dentária com mais naturalidade, além de serem capazes de solucionar problemas 

estéticos e funcionais dos elementos dentais (SHIBAYAMA et al., 2016).   

Desse modo, o material de escolha do caso clínico foi o Emax estratificado, 

uma cerâmica reforçada por dissilicato de lítio, capaz de reproduzir o aspecto natural 

dos dentes. Essas são resistentes mecanicamente com capacidade flexural entre 

300400Mp e apresentam propriedades ópticas semelhantes à dos dentes naturais. 

Além disso, possuem benefícios como o posicionamento do término cervical do 

preparo na mesma altura da margem gengival livre, que melhoram o resultado 

estético e evitam a invasão do espaço biológico. Além do mais, apresentam maior 

grau de translucidez quando comparadas às confeccionadas à base de zircônia, 

sendo indicadas na utilização de restaurações anteriores (AGUIAR et al.,2016; 

QUEIROZ et al.,2020).   

A cerâmica possui capacidade de combinar com a dentição natural e possui 

suas propriedades físicas e ópticas apropriadas que fazem deste material a primeira 

escolha para restaurações estéticas. Isso, sobretudo quando procedimentos como 

tratamentos endodônticos resultam em dentes escurecidos, comprometendo a 

estética dentária das restaurações totais e dificultando a obtenção da cor final 

desejada devido à escolha incorreta do material (AGUIAR et al.,2016; QUEIROZ et 

al.,2020). A estrutura de dissilicato do lítio foi escolhida devido às propriedades 

estéticas superiores quando comparadas à cerâmica de zircônia policristalina 

(RADAELLI et al.,2016).   

A adaptação marginal da cerâmica ao preparo é um critério importante que 

deve ser avaliado antes da cimentação, com vistas à obtenção de um trabalho com 

qualidade. No entanto, desajustes marginais na restauração expõem o agente de 

cimentação no meio oral e quanto maior for o desajuste maior será a dissolução do 

cimento exposto. O que consequentemente resultará em micro infiltração e retenção 



 

    

de placa bacteriana levando a aumento da irritação de tecidos periodontais e 

comprometendo a longevidade da restauração protética e do dente de suporte 

(OLIVEIRA.; SAITO.; OLIVEIRA.,2007). Sendo assim, no caso clínico as coroas 

ficaram bem adaptadas ao bordo com o objetivo de diminuir a linha de cimentação e, 

consequentemente, evitar infiltração.   

Desse modo, o preparo da peça torna-se uma etapa crucial para o sucesso da 

cimentação adesiva. Para isso, utilizou-se no caso clínico o ataque ácido, com ácido 

fluorídrico a 10% por 20 segundos na face interna das peças, que removeu 

seletivamente os componentes da fase vítrea causando microporosidades através de 

uma desmineralização da face interna da peça. Isso tornou possível a utilização do 

silano para promover a união das partículas inorgânicas da resina composta à matriz 

orgânica do cimento resinoso, no qual promove a união química entre a cerâmica e o 

cimento resinoso. Dessa forma, melhorou a adesividade devido aos radicais organo 

funcionais e radicais silicofuncionais que possibilitam a união à porcelana. (BADINI et 

al.,2008).   

Tais cimentos que estão sendo utilizados são os cimentos resinosos que se 

destacam por ter baixa solubilidade e boa estética, uma vez que promovem 

estabilidade cromática e propriedades mecânicas adequadas. Além do mais não 

servem apenas para preencherem o espaço entre a peça protética e o dente. A 

escolha foi a utilização de cimento resinoso dual, visto que um cimento resinoso 

apenas fotopolimerizável não conseguiria alcançar os níveis adequado para uma 

correta polimerização. Esse faria com que ocorresse uma perda substancial de luz, 

liberação de monômeros não polimerizados devido as peças oferecerem uma 

espessura de cerâmica maior que 1 mm e por terem uma estratificação opaca no 

interior das peças protéticas, fazendo com que ocorresse falhas na formação de um 

cimento resistente mecanicamente e com baixa adesão. O cimento resinoso também 

atua como um fator a ser considerado quanto à estética, pois a cor do cimento 

influencia na cor final da cerâmica. Por isso, no caso em análise, utilizamos o 

cimento na cor A2(JORGE et al.,2019; ROSSATO et al.,2010).    

O cimento SET PP (SDI) utilizado no caso clínico, além de ser dual é 

autoadesivo e autocondicionante, o que permite que a adesão à estrutura dentária 

seja alcançada sem a realização de um pré-tratamento da estrutura dentária como, 

por exemplo, sem o condicionamento com ácido fosfórico, aplicação de primer e 



 

    

bond para a cimentação. Desse modo, o cimento resinoso autoadesivo possui uma 

matriz orgânica multifuncional, composta por monômeros de ácido 

fosfórico/metacrilato que condiciona a superfície dentária em contato com a água do 

cimento resinoso e da dentina. Isso termina por fazer com que ocorra a 

desmineralização da smear layer e a penetração do mesmo nos poros da dentina 

através da suas propriedades hidrofílicas, onde será formada a camada híbrida não 

visível que será infiltrada pelo cimento resinoso (Souto Maior et al 

.,2010;SOUZA.;LEÃO FILHO.;BEATRICE.,2011).   

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante do exposto, conclui-se que restaurações estéticas em dissilicato de lítio 

sob dentes escurecido são capazes de mascarar um substrato escurecido e obter um 

bom resultado estético, desde que a opacidade da coroa seja controlada pelo 

cirurgião dentista, assim como os desgaste da estrutura dentária e adaptação 

marginal da coroa.  Isso traz como resultado uma melhora na estética e 

consequentemente na qualidade de vida do paciente.   
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RESUMO 
A destruição em dentes anteriores é bem frequente, seja por fratura ou cárie. Em 
dentes com grande perda de estrutura coronária, tem-se a necessidade de utilizar 
um pino intrarradicular na busca de uma melhor retenção. Em casos mais severos 
de destruição torna-se extremamente importante a utilização de uma coroa total 
associada ao pino de fibra de vidro. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso 
clínico de reabilitação do elemento 13 com pino de fibra de vidro e anatomizado com 
coroa E-MAX, devolvendo função e estética ao paciente. Paciente do sexo feminino, 
compareceu à Clínica Escola do Centro Universitário - UNIVÉRTIX, queixando-se de 
sensibilidade. A partir de radiografias, observou-se uma área radiolúcia no periápice 
do elemento 13 que se encontrava com tratamento endodôntico. Foi proposto o 
retratamento deste elemento, pino de fibra de vidro e confecção de coroa total em 
cerâmica à base de Dissilicato de Lítio - IPS e-max® (Ivoclar Vivadent). O 
retratamento foi realizado e após um ano foi observado uma regressão da lesão. Na 
sequência foi feita a desobstrução do conduto para colocar o pino de fibra de vidro e 
a confecção do preparo para coroa total e-max. Com base nos argumentos, ora 
apresentados, concluiu-se que a utilização do pino de fibra de vidro associado à 
coroa total Dissilicato de Lítio -IPS e-max tem tido grande relevância em casos 
odontológicos mais complexos, como em dentes com grande perda da estrutura 
dentária, que acabam comprometendo a função e a estética do paciente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pino de fibra de vidro; Sistema IPS e-max; Reabilitação bucal. 
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica e suas áreas de concentração. 
 

INTRODUÇÃO 

A busca pela função e estética em dentes anteriores com grande destruição 

coronária é sempre um grande desafio na odontologia devido as exigências, cada 

vez maiores, dos pacientes, o que acaba exigindo que os materiais utilizados sejam 

os mais parecidos com o natural. (AGUIAR, et al.,2016). 

A cárie é a segunda doença infecciosa mais comum no mundo e depende de 

diversos fatores, como hábitos alimentares associados à higiene e acúmulo de 

biofilme. Quando não tratada no começo, pode levar a uma grande destruição 

coronária comprometendo a estética e a função. Na odontologia, podemos observar 

diversas formas de tratamento; alguns deles podendo ser mais invasivos, como o 

tratamento endodôntico, utilização de pinos intrarradiculares e restaurações com 



resinas ou coroa total. A escolha irá variar de acordo com cada caso (LIMA, et 

al.,2019; MILDEMBERGER, et al., 2018). 

Em dentes com grande destruição coronária e com tratamento endodôntico, 

torna-se necessário a utilização de pino de fibra de vidro para que o dente possa ser 

restaurado devolvendo as características anatômicas e funcionais do mesmo. O pino 

de fibra de vidro permite a passagem de luz com uma coloração próxima ao natural, 

tornando-o esteticamente vantajoso, além de proporcionar um menor desgaste da 

dentina intrarradicular para sua inserção. Possui também uma adesão que favorece 

a reabilitação, além do baixo custo em relação aos outros pinos e por possuir uma 

grande durabilidade (FERREIRA, et al.,2018; SILVA, et al., 2020). 

A cerâmica é um material que vem sendo aperfeiçoado, ao longo dos anos, 

para atender as exigências estéticas dos pacientes. Torna-se cada vez maior a 

procura e as opções de próteses livres de metal no mercado odontológico. Essa é a 

mais utilizada em dentes anteriores pelos dentistas norte-americanos permitindo que 

a reabilitação se torne a mais natural possível, tendo em vista que seus 

componentes de biocompatibilidade, fluorescência, cor e resistência contribuem para 

um tratamento de maior durabilidade. O Dissilicato de Lítio é o material mais utilizado 

por apresentar alta resistência e tem sido indicado, sobretudo, em dentes anteriores, 

inlay, onlay e facetas (CARVALHEIRA, et al., 2010; AGUIAR, et al.,2016; EBERLE, 

et al., 2016). 

 O presente estudo tem como objetivo descrever o relato de caso realizado na 

Clínica Escola do Centro Universitário - UNIVÉRTIX, cujo procedimento escolhido foi 

a reabilitação do elemento 13 com pino de fibra de vidro e anatomizado com coroa 

E-MAX, para devolver função e estética à paciente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fragilidade dos dentes tratados endodonticamente 

A partir do instante que o processo infeccioso atinge a polpa dentária, e esta 

removida e substituída por um biomaterial, é instaurado um novo contexto radicular, 

posto que várias funções metabólicas deixam de existir. (MILDEMBERGEER, et al., 

2018). Os dentes que foram submetidos a tratamento endodôntico tornam-se mais 

frágeis devido à perda da sua vascularização. Nesses casos a utilização de retentor 



intrarradicular se torna necessária para dar sustentação às futuras coroas dentárias 

(LEAL, SOUZA, DIAS, LESSA, 2018). 

Pino de fibra de vidro 

O pino de fibra de vidro tem sido um dos mais utilizados devido à diminuição 

das chances de fratura de raízes em relação aos pinos metálicos. Sua utilização 

pode estar associada à restauração com resina composta ou coroa total, devolvendo 

a estética e a função ao paciente (REIS, et al., 2010). 

O pino de fibra de vidro apresenta diversas vantagens, tais como módulo de 

elasticidade semelhante à dentina, resistência de união, boa distribuição das forças, 

baixo custo, menor tempo clínico e menor risco de fratura, se estiver bem adaptado 

ao canal, além de não passar por processo oxidativo (ABREU, et al.,2021; SILVA et 

al., 2020). 

Para realizar a escolha do pino muitos fatores devem ser levados em 

consideração, como a quantidade de estrutura dentária coronal, comprimento do 

dente, canal, largura da raiz, entre diversos outros. Em dentes com canais mais 

amplos a anatomização do pino se torna mais eficiente. Dessa forma, o material 

resino a ser utilizado estará em menor quantidade, o que vai aumentar o sucesso do 

tratamento (MAZARO, et al., 2006; CLAVIJO, CALISTO, MONSONO, KABBACH, 

ANDRADE, 2008). 

O pino de fibra de vidro associado à restauração indireta tem sido utilizado e 

obtido bastante sucesso devido a sua radiopacidade, durabilidade de cor e a função, 

levando em consideração as forças mastigatórias que esse elemento irá sofrer e a 

sua durabilidade. Coroas à base de dissilicato de lítio vem se destacando muito, 

principalmente em dentes anteriores prometendo todas as características citadas a 

cima, tornando-se mais próximo ao natural. (FERREIRA, BUENO, AMORIM, 2018). 

Deve ser realizado um preparo adequado para ter uma boa estrutura e evitar 

possíveis insucessos. Para aplicação do pino deve-se desobstruir 2/3 do 

comprimento da raiz deixando 4mm do remanescente endodôntico. A guta deve ser 

completamente removida nesses 2/3 para o pino ter uma adesão melhor. Quando se 

encontrar um canal muito amplo onde o pino não se adaptar adequadamente, deve 

ser realizado a anatomização do mesmo, pois assim, o acúmulo de material resinoso 

será menor podendo ter uma boa fotopolimerização (MELO, 2015; MAGALHÃES, 

DIÓGENES, LIMA, MONTEIRO, 2018). 



 

 

Sistema IPS E-MAX 

A cerâmica vem ganhando seu espaço na odontologia e pode-se observar 

uma queda na produção de porcelana-metal nos últimos anos, por não apresentar as 

mesmas características que a cerâmica pura (HELVEY, 2013; NETO, et al., 2020). 

A metalocerâmica foi utilizada durante muito tempo para reabilitação de 

dentes anteriores, mas as possibilidades de fraturas eram maiores podendo também 

ter exposições cervicais. Na atualidade, tem-se a cerâmica como material mais 

utilizada na odontologia devida sua naturalidade, translucidez, resistência, sucesso 

no tratamento e pelas suas propriedades com características boas, podendo ser 

resistentes à tensões mastigatórias. Levando em consideração as buscas pela 

estética, o sistema IPS e.Max vem sendo o mais utilizado devido sua alta resistência, 

translucidez e estética, podendo ser usado tanto em anterior quanto em posterior 

(GASPAR, ROCHA, LEMOS, BRASIL, 2020; KANG, CHANG, FILHO, 2013; 

BASILICO, et al., 2019). 

Por volta de 1988 surgiu o sistema IPS Empress 2 (IVOCLAR VIVADENT, 

Lichtenstein) constituída por 70% de dissilicato de lítio cristalino. Com o passar do 

tempo,, observou-se a necessidade de aperfeiçoamento desse material tendo em 

2005, o lançamento da IPS e.Max Press substituindo o IPS Empress 2. Em 2006 foi 

criado o IPS e.Max CAD, necessitando de menor desgaste, além de diminuir as 

consultas e o tempo clínico, o que é um ponto muito relevante para o paciente. 

Atualmente, existem poucos estudos que apontam a sua durabilidade a longo prazo. 

(HUANG, 2018). 

Dentre os sistemas cerâmicos se destaca a zircônia e dissilicato de lítio. O 

dissilicato de lítio possui mais translucidez e menor durabilidade em relação à 

zircônia. Atualmente existem 2 tecnologias do sistema IPS e.Max que são utilizadas; 

a injeção e CAD/CAM, sendo a e.Max Press de dissilicato de lítio injetado ou fresado 

e a e.Max ZirPress, e.Max ZirCAD, sendo óxido de zircônia injetada ou fresada. 

Pode ser utilizada na reabilitação com coroas totais, facetas e  próteses fixas tendo 

um resultado satisfatório tanto em posterior e quanto em anterior (MATHIAS, et al., 

2018; CLAVIJO, SOUZA, ANDRADE, 2007). 

 



Cimentação da coroa total 

O tratamento da superfície é um ponto muito importante e que se deve tomar 

cuidado, pois algumas cerâmicas são do grupo sensível e ao utilizar o ácido 

fluorídrico causa microporos, que ajudarão na adesão da peça, e existem as 

cerâmicas ácido-resistente cuja alteração será pouco ou nula. Na hora da 

cimentação, o cirurgião dentista deve observar as propriedades dos cimentos para 

ter uma boa adesão. Entre os mais utilizados estão o cimento modificado por resina, 

cimento de ionômero, cimento de fosfato de zinco (NETO, et al., 2020; SHIBAYAMA, 

et al., 2016; DUARTE, 2006). 

Antes utilizava-se muito o cimento de ionômero de vidro e o fosfato de zinco 

mas não é mais tão utilizado porque não possuem adesividade através da 

fotoativação e diminuem o tempo de trabalho pelo operador. No o decorrer do 

tempo, estudos foram realizados e novos cimentos foram criados, dentre eles o 

cimento resinoso. Sua composição se assemelha à resina composta, tendo 

características como a adesãoe a resistência à tensão. Possui , ainda, como 

desvantagem o alto custo e quando tem contato com cimento endodôntico sua 

adesão pode ficar comprometida. Ele pode ser utilizado tanto para cimentar pinos de 

fibra de vidro quanto na cimentação de restaurações indiretas, principalmente em 

dentes posteriores a estética não ficará comprometida (NOMARATTO, et al., 2013). 

A sua polimerização pode ser por fotoativação ou indução do peróxido amina 

e a escolha de qual usar vai depender de cada caso. Quando a espessura é 

pequena a escolha do cimento resinoso fotoativado pode ser feita, pois assim a luz 

do fotopolimerizador vai passar sobre a coroa e conseguir realizar uma boa 

fotoativação, como por exemplo, em facetas, levanto em consideração que o 

aparelho fotopolimerizador deve ser de boa qualidade para favorecer o sucesso do 

tratamento. Em casos nos quais a peça tenha uma espessura maior como a coroa 

total um dos mais utilizados é o cimento resinoso dual que tem sua polimerização 

tanto por indução do peróxido-amina quanto pela fotoativação e confere maior 

resistência (MAGALHÃES, DIÓGENES, LIMA, MONTEIRO, 2018). 

 

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo feminino D.F.F.N, procurou a Clínica Odontológica do 

Centro Universitário-UNIVÉRTIX, queixando-se de sensibilidade. Foi realizado o 



exame clínico intrabucal, no qual observou-se restauração antiga mal adaptada no 

elemento 13. A partir da realização de radiografias foi possível observar uma área 

radiolúcida no periápice do elemento 13 que já se encontrava com tratamento 

endodôntico realizado. 

Na sequência, foi proposto, como plano de tratamento, o retratamento 

endodôntico do elemento 13, pino de fibra de vido e a confecção de coroa total em 

cerâmica à base de  Dissilicato de Lítio - IPS e-max® (Ivoclar Vivadent). O plano de 

tratamento foi exposto à paciente que o aceitou prontamente. Desse modo, deu-se 

início ao tratamento no primeiro sementre de 2021, realizando-se os trabalhos até o 

mês de junho do primeiro semestre de 2022 (FIGURA 1). 

 

 

  

 

 

 

 

FIGURA 1: Fotografia intrabucal do elemento 13 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

No dia 04 de fevereiro de 2021 realizou-se o retratamento endodôntico do 

elemento 13 utilização de eucaliptol (Biodinâmica) para ajudar na remoção total da 

guta. No dia 03 de março foi feito a instrumentação do canal e consequente 

obturação no dia 16 de março (FIGURA 2). 

 

   

  

   

 

 

FIGURA 2 : Aspecto radiográfico inicial (A) e aspecto radiográfico da regressão da lesão 12 meses 
após o retratamento (B).  
Fontes: Arquivo pessoal 

 

No dia 07 de março de 2022 o canal foi desobstruído 2/3 do comprimento do 

CT com Gattes para inserir o pino de fibra de vidro, o retentor escolhido foi nº 1,0 

A 
B 



(Whiteposte FGM DC). Seu corte foi feito antes da cimentação para não influenciar 

negativamente na sua retenção. (FIGURA3). 

 

 

FIGURA 3: Prova de pino e marcação (A) e Aspecto radiográfico da prova de pino (B). 

 

A limpeza do pino foi realizada com gaze embebida em álcool 70% e aplicado 

o silano (Angelus). Após a silanização aplicou-se o adesivo (Adper single bond 3m) 

completando o procedimento com a fotopolimerização (Schuster EMITTER.G) por 

todo o pino. O conduto radicular não foi condicionado, pois utilizou-se o cimento dual 

adesivo autocondicionante. A cimentação foi feita com o cimento resinoso dual seT 

PP (SDI) A3 introduzido no canal radicular e logo em seguida a introdução do pino 

de fibra de vidro com a ajuda de uma pinça. O excesso do cimento resinoso  foi 

removido e, depois disso, fotopolimerizado (FIGURA 4). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 : Preparo do pino (A) Pino cimentado (B) e aspecto radiográfico do pino cimentado (C). 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O preparo para coroa total foi realizado em 30 de março de 2022 com a 

utilização das brocas nº 4138 que possui a ponta diamantada com extremidade 

arredondada. Realizou-se 3 sulcos para a 1º inclinação e 2 sulcos para a 2º 

inclinação. Para a união desses sulcos, em perímetro vestíbulo-proximais seguindo 

paralingual ou palatina, utiliza-se a broca 3195 para romper as proximidades e a 

A 

A 
B 

A B C 



3118 com ponta diamantada em forma de chama para redução axial na região do 

cíngulo. Foi necessário a reconstrução em resina composta (LUNA SDI) A2 devido 

ao comprometimento da restauração antiga e, em seguida, foi feito a confecção do 

provisório com dente de estoque Dent Clean A25 62. Este foi desgastado até se 

adaptar corretamente  na face vestibular do preparo. A palatina e a parte cervical 

foram reembasadas com resina acrílica Resinlay Speed -TDV utilizando vaselina no 

preparo para que a resina não grudasse no mesmo. Em seguida foi feito o polimento 

do provisório e a cimentação com cimento Provisory (Technew) finalizando o 

procedimento diário com o ajuste oclusal. Na sessão seguinte o refinamento do 

preparo foi realizado com pontas diamantadas F e FF e para o acabamento foram 

utilizados discos de lixa para arredondar os ângulos internos , facilitar a moldagem e 

o escoamento do cimento e auxiliar no polimento para diminuir as ranhuras no 

reembasamento do provisório e cimentação (FIGURA 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

FIGURA 5: Preparo para coroa total (A) e confeção de provisório com dente de estoque Dent Clean 
A25 62. 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

A moldagem foi realizada no dia 18 de maio e utilizou-se a técnica de dupla 

impressão com auxílio de fio retrator ultrafino 000 (ULTRAPAK) e fio 00 

(ULTRAPAK), sendo que o fio 000 foi mantido dentro do sulco enquanto o fio 00 foi 

removido durante a moldagem com silicone de condensação (Optosil Kit - Kulzer). O 

modelo foi feito com gesso especial tipo IV (Vigodent Coltene) (FIGURA 6) e foi 

realizado a escolha da cor de acordo com a escala vita cuja escolhida foi a cor A3 

(FIGURA 7). 
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FIGURA 6: Inserção do fio retrator (A) e moldagem com silicone de base leve e pesada (B).  
Fontes: Arquivo pessoal. 

 

 

 

FIGURA 7: Escolha da cor. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi realizado o scaner digital do modelo de gesso parcial superior e total do 

inferior (FIGURA 8) e planejamento digital para a confeção da coroa definitiva em 

Dissilicato de Lítio - IPS e-max® (Ivoclar Vivadent).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Planejamento digital. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

No dia 15 de junho foi recebido do laboratório a coroa definitiva (FIGURA 9)  e 

feito a prova da coroa cerâmica a seco  para verificar a adaptação e checagem 

oclusal (FIGURA 10).  
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FIGURA 9:  Coroa total em emax no modelo troquelizado. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

FIGURA 10: Prova a seco 
Fonte:  Arquivo pessoal. 
 

Realizou-se o isolamento relativo e a peça foi condicionada com ácido 

fluorídrico 10% (Maquira) por 20 segundos e lavada com jato de ar/água por 30 

segundos, depois condicionada com ácido fosfórico 37% por 60 segundos (FIGURA 

11). 

 

  

 

  

 

 

FIGURA 11: Ataque ácido com ácido fluorídrico (A) e Ataque ácido com ácido fosfórico. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a secagem das coroas, essas foram silanizadas (Angelus) por 60 

segundos e deixadas secar durante 1 minuto ao ar livre (FIGURA 12).  
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FIGURA 12:  Peças silanizadas e adesivadas. 
Fontes: Arquivo pessoal. 

 

A limpeza do preparo foi realizada com pedra pomes e em seguida as peças 

foram carregadas pelo cimento resinoso dual seT PP (SDI) e lavadas nos preparos 

com posterior remoção dos excesso antes da polimerização (FIGURA 13). 

  

 
FIGURA 13: Inserção do cimento seT PP na peça. 
Fonte : Arquivo pessoal. 

Seguiu-se o passo com a fotopolimerização por 40 segundos em cada face 

(Figura 14, 15 E 16). 

 

 
FIGURA 14: Fotopolimerização por 40 segundos em cada face. 
Fonte: Arquivo pessoal. 



 

FIGURA 15: Peça cimentada. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Antes e depois 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

DISCUSSÃO 

Visando satisfazer a estética, novas técnicas foram criadas, além de novos 

materiais, de forma com que se assemelhasse ao máximo à dentição natural, 

levando a um melhor convívio social, proporcionando um tratamento duradouro e 

devolvendo a função.(SILVA et al., 2020; MILDEMBERGEER, et al., 2018; LIMA, 

2007). 

Para o sucesso do tratamento reabilitador, o pino intrarradicular é o mais indicado 

uma vez que se busca a retenção adicional da coroa protética através de um núcleo 

de preenchimento realizado em resina composta (REIS, et al., 2010; OLIVEIRA, et 

al., 2021). Sendo assim, o caso clínico exposto, apresentava tratamento endodôntico 

insatisfatório no elemento 13, observando-se uma área radiolúcida no periápice. 

Segundo a literatura, o mais indicado seria o retratamento endodôntico, fazendo o 

acompanhamento do caso por um ano, o que possibilitaria  a observação da 

regressão da lesão. 

O pino intrarradicular tem como finalidade repor a estrutura perdida do dente e 

de acordo com o remanescente coronário há um tipo de pino intrarradicular a ser 



indicado para que possa suportar o estresse e forças mastigatórias de forma mais 

satisfatória. Além disso, cada material utilizado na confecção do pino exige um 

material diferente de cimentação, logo, a escolha do material de cimentação é de 

muito importante para que o pino possa adaptar-se da forma correta. Os retentores 

intrarradiculares existentes, são o de núcleo metálico fundido e os pinos pré-

fabricados de fibra de vidro (CARVALHO, et al., 2020). 

O núcleo metálico fundido foi muito utilizado por um bom tempo, tendo como 

vantagens boa resistência e adaptação à raiz comparado ao pino pré-fabricado. Para 

sua cimentação o mais indicado é o cimento de fosfato de zinco, devido o baixo 

custo, boas propriedades mecânicas e uma pequena película. Já como 

desvantagens, há necessidade de ser confeccionado em mais de uma sessão pelo 

fato de o pino ser fundido em laboratório. A cor também é um dos principalmente 

problemas, pois quando utilizados em dentes anteriores compromete a estética 

devido a sua oxidação fazendo com seja exposta a cinta metálica na região cervical 

da coroa total. Além disso, a força que reflete na porção radicular pode gerar fraturas 

durante a mastigação (SOARES, et al., 2018; CARVALHO, et al., 2020). 

 A utilização do pino pré-fabricado de fibra de vidro cresceu e tomou frente nos 

últimos anos. Ele possui vários diâmetros diferentes, variando de acordo com a 

circunferência de cada conduto. Em alguns casos, quando o conduto é amplo e o 

pino intrarradicular não adapta corretamente na circunferência do mesmo, tem-se a 

necessidade de anatomizar com resina composta para que não tenha uma camada 

espessa de material de cimentação na porção radicular e não interfira na 

fotoativação, pois o acúmulo desse material pode comprometer a cimentação, não 

oferecendo a resistência necessária. Tem como vantagem a estética, o baixo custo, 

o fato de não sofrer corrosão, além da adesão e sua elasticidade ser semelhante a 

da dentina (NASR, et al., 2020; MELO, 2015; MAGALHÃES, DIÓGENES, LIMA, 

MONTEIRO, 2018). Dessa forma, como o elemento possuia grande destruição 

coronária na porção vestibular e encontrou a necessidade de coroa total, foi indicado 

o pino intrarradicular, sendo o pino de fibra de vidro o escolhido devido as suas 

vantagens, ressaltando a importância da estética por ser um elemento anterior. 

 Para a cimentação do pino de fibra de vidro utiliza-se o sistema de cimento 

resinoso dual ou autoadesivo, pois elimina etapas, evita falhas na hora da 

cimentação, melhoram a estética, permitem a passagem de luz facilitando a 

polimerização em lugares onde a luz não atinge (CONRADO, et al., 2021; PRAKKI, 



CARVALHO,2001). Conforme o exposto, optou-se, no caso apresentado, pela 

escolha do cimento set pp por ser sistema resinoso dual e autocondicionante. 

Atualmente, encontra-se, no meio odontológico, diversos materiais para 

restaurações, seja direta ou indireta, desde resina composta até materiais 

cerâmicos, cabendo,pois, ao cirurgião dentista munir-se dos conhecimentos 

necessários acerca do uso adequado de cada um deles. Quando se trata de dente 

que perdeu grande parte da estrutura coronária, somente a resina não é o suficiente, 

o mais indicado é a coroa total para que o dente tenha sua função e estética 

devolvida da forma correta e um trabalho com duração e qualidade maior. A 

metalocerâmica e a metal-free são exemplos de coroa total utilizadas na odontologia 

(SHIBAYAMA, et al., 2016). 

Durante muito tempo, o material de escolha era a metalocerâmica devido a 

suas vantagens, dentre elas a alta resistência ao desgaste. É um material formado 

por uma infraestrutura metálica, geralmente por ligas nobres devido a sua 

biocompatibilidade e coberta por cerâmica com o intuito de trazer, ao tratamento, 

ares de naturalidade. Possui como desvantagens a corrosão e as fraturas de raízes, 

tornando o caso irreversível, sendo um dos motivos pelo qual esse material deixou 

de ser usado, além de não satisfazer esteticamente (BENTO, COSTA, CASTILHO, 

et al., 2021). 

Com o passar do tempo, as coroas em metalocerâmica foram perdendo seu 

lugar para as coroas de metal-free, coroas livre de metal. As coroas de cerâmica ou 

porcelana têm translucidez, opacidade e estética, são as que mais trazem 

naturalidade no sorriso do paciente proporcionando durabilidade e resistência ao 

desgaste. Por esses motivos, as coroas livres de metal vêm sendo a primeira 

escolha em tratamento restaurador com comprometimento estético, como em dentes 

anteriores que necessitam de um material com essas qualidades para satisfazer o 

paciente, elevando sua autoestima e devolvendo a função (RENZETTI, et al., 2013). 

A cerâmica destacou-se por suas propriedades mecânicas, tendo o dissilicato 

de lítio e a zircônia como materiais mais utilizados atualmente. São duas tecnologias, 

a do sistema IPS e.Max que é a injeção e CAD/CAM, sendo a e.Max Press de 

dissilicato de lítio injetado ou fresado e a e.Max ZirPress, e.Max ZirCAD sendo óxido 

de zircônia injetada ou fresada. Em reabilitação em dentes anteriores, a e.Max Press 

a base de dissilicato de lítio é a mais indicada devido sua translucidez comparados à 

de base de zircônia. É muito importante saber as propriedades do cimento na hora 



da cimentação da coroa para que possa ter a adesão adequada (WILLARD, CHU, 

2018; MATHIAS, et al., 2018).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos argumentos apresentados, conclui-se que a utilização do pino de 

fibra de vidro e coroa total Dissilicato de Lítio -IPS e-max possuem relevância na 

odontologia em casos mais complexos, desde que sejam bem indicados, permitindo 

a reabilitação de  dentes com perda de estrutura dentária devolvendo função e a 

estética do paciente. 
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RESUMO 
O edentulismo é um forte indicador de saúde em adultos e idosos, e consiste na 
ausência parcial ou total dos elementos dentários naturais, no qual leva a 
consequências físicas como deformação da face, o que causa danos à estética, 
comprometimento da fonação, deglutição e mastigação insatisfatórias. Nessas 
condições, esse tipo de prótese deve ser considerado confiável. O objetivo desse 
trabalho é relatar um caso clinico de reabilitação através de prótese parcial removível, 
devolvendo função e estética ao paciente atendido. A prótese parcial, em comparação 
com a prótese completa (dentadura), é um dispositivo que permite a substituição de um 
ou mais dentes com o objetivo de melhorar a fonética, a mastigação e a estética. Os 
protéticos fabricam próteses parciais removíveis a partir de medidas, moldagens e 
prescrições de um dentista. A prótese parcial é constituída de plástico (dentes e 
gengiva) e uma estrutura de metal que, com ganchos, mantém os dentes da prótese 
firmemente fixado na boca do paciente. Através da PPR, restauram-se tanto os arcos 
que perderam só um dente, como aqueles que ficaram apenas um, podendo ser 
indicada e empregada em praticamente todos os casos. Além disso, ela apresenta 
algumas vantagens em relação a outros recursos reabilitadores que a mantem 
consolidada dentro do contexto social e profissional. São elas: relação custo/benefício; 
requer pouco desgaste da estrutura dentaria; fácil manutenção quando comparada a 
outros tipos de prótese; solução eficiente para situações mecanicamente difíceis de 
resolver; menor tempo para sua realização, quando comparado com outros tipos de 
próteses e versatilidade 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação oral; Prótese parcial; Prótese parcial removível; 
Edentulismo;  
 
Linha de Pesquisa: Clínica odontológica em suas áreas de concentração: Prótese 
Dentária 
 

INTRODUÇÃO 

Apesar de todos os esforços realizados ao longo de muitos anos na prevenção, 

da evolução das diferentes técnicas cirúrgicas e materiais para a melhoria da saúde 

bucal, o número de pacientes parcialmente desdentados continua a aumentar 

(AZEVEDO et al., 2017)  



O edentulismo é um forte indicador de saúde em adultos e idosos, e consiste na 

ausência parcial ou total dos elementos dentários naturais, no qual leva a 

consequências físicas como deformação da face, o que causa danos à estética, 

comprometimento da fonação, deglutição e mastigação insatisfatória. (AGUIAR, 2017) 

Os dentistas se deparam com uma população cada vez mais idosa de pacientes 

que costumam ser parcial ou totalmente desdentados. A prótese parcial removível é 

considerada por alguns profissionais como uma terapia obsoleta, o que não é verdade 

se as regras de design e construção forem respeitadas. Nessas condições, esse tipo de 

prótese deve ser considerado confiável. Embora todas as etapas protéticas que levam 

ao desenvolvimento de uma prótese parcial removível sejam fundamentais, a escolha 

de um conceito oclusal adaptado ao caso clínico e às exigências do equilíbrio protético 

e tecidual parece muito importante devido ao manejo incorreto da prótese. A oclusão é 

indiscutivelmente o fator de falha mais comum, assim, a integração e eficiência 

mastigatória de reabilitações por próteses parciais removíveis passam por uma oclusão 

equilibrada (AZEVEDO et al., 2017). 

Todo planejamento protético é de suma importância, pois é a base antes de 

executar qualquer intervenção. Entre os erros mais frequentes, temos desde a seleção 

de paciente inadequado, e até mesmo manuseio inadequado de materiais durante o 

procedimento. Eles podem condicionar o fracasso do tratamento (CARTISE et al., 

2020). 

O estudo é importante na medida em que apresenta informações relevantes para 

o profissional em formação, a respeito de protocolos a serem utilizados na colocação de 

implantes parciais em pacientes com registro de fratura mandibular. Sob o ponto de 

vista científico, a pesquisa reúne informações baseadas na literatura científica, focadas 

na melhor compreensão dos riscos associados ao procedimento. Para a sociedade, o 

estudo contribui com a melhor formação de profissionais que atuarão no mercado, 

promovendo a saúde do paciente de maneira mais eficiente.  

O objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de reabilitação oral no 

qual foi colocada uma prótese parcial removível em paciente atendido na Clínica de 

Odontologia do Complexo de Saúde da Univértix. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

FRATURAS MANDIBULARES  

O osso mandibular, que é uma importante estrutura anatômica e funcional, 

constitui a menor altura e largura do esqueleto facial. A mandíbula é uma estrutura 

óssea complexa e possui uma articulação anatômica vital com outros componentes 

craniomaxilofaciais. Tem uma função fundamental no sistema digestivo e desempenha 

um papel importante na fala e na expressão facial. A mandíbula é um osso em forma de 

V que se articula com o osso temporal na articulação temporomandibular (ATM). O osso 

mandibular possui uma porção horizontal e vertical (ALENCAR et al., 2015). 

O osso cartilaginoso mandibular é um osso em forma de V que se articula com o 

osso temporal na articulação temporomandibular (ATM). O osso mandibular possui uma 

porção horizontal e vertical. A porção horizontal da mandíbula tem duas estruturas 

principais, os ossos basais e alveolares (contendo os dentes). A sínfise, a parassínfise, 

o corpo e o osso alveolar compõem a seção horizontal da mandíbula. A mandíbula 

vertical consiste nos processos do ângulo, ramo, condilar e coronoide (ALENCAR et al., 

2015). 

 

ETIOLOGIA 

As fraturas de mandíbula têm diversas etiologias, como violência interpessoal, 

acidentes de trânsito, ferimentos por arma de fogo, acidentes esportivos, acidentes de 

trabalho e quedas. A etiologia das fraturas mandibulares varia de tempos em tempos, 

cultura para cultura. Existem diferenças na etiologia dependendo da idade, padrão 

demográfico dos países e condições ambientais e configurações sociais, 

socioeconômicas e culturais (ALENCAR et al., 2015). 

 

PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS  

Entre os diversos tratamentos odontológicos, a prótese dentária é uma solução 

durável que permite substituir um ou mais dentes perdidos, mas também proteger os 

dentes danificados. Composta por dentes artificiais, oferece resultado estético natural e 

excelente conforto na mastigação e fonação (RUSSI, 2015). 



A prótese dentária é indicada quando vários dentes estão faltando ou estão  

muito danificados para serem restaurados. Além de permitir que o paciente encontre um 

sorriso esteticamente perfeito e total funcionalidade de seus dentes, uma prótese 

dentária também terá um papel preventivo ao impedir que outros dentes se movam. A 

prótese total corresponde a aquela que substitui todos os dentes. Seja fixa ou 

removível, o objetivo da prótese dentária é substituir vários dentes perdidos, mas 

também proteger os dentes danificados. Apresentamos a seguir as diferentes soluções 

para a reconstrução completa da sua boca no caso de desdentamento total ou parcial 

(RUSSI, 2015). 

O termo removível significa que a prótese pode ser retirada da boca para 

manutenção diária ou apenas para dormir. As próteses são feitas de dentes de resina 

acrílica ou, como antigamente, de porcelana. Os dentes obviamente imitam os dentes 

naturais, mas também há acrílico rosa para imitar as gengivas (CARTISE et al., 2020). 

Os técnicos em próteses e aparelhos dentários fabricam próteses removíveis 

completas a partir de medidas, moldagens e prescrições de um dentista ou de um 

especialista protético. A figura 1 apresenta um exemplo de prótese removível. 

 
Figura 1 Prótese removível 
Fonte: CARTISE et al., 2020. 

 
Ao contrário da prótese removível, a prótese estabilizada sobre 

implantes permite uma melhor fixação na boca, uma vez que é fixada em quatro 

implantes dentários. Graças aos implantes, ela oferece mais conforto. No entanto, 

assim como as dentaduras, a prótese estabilizada deve ser removida todas as noites 

para limpeza (CARTISE et al., 2020). 

A prótese aparafusada é uma prótese de resina perfeitamente fixada, 

aparafusada em implantes dentários e constituída por uma goma falsa. Graças aos 



implantes dentários, a prótese aparafusada restaura a função mastigatória e 

recuperação segura e conforto na boca (CARTISE et al., 2020). 

A ponte de cerâmica completa é uma solução fixa de 12 a 14 unidades em 6 a 10 

implantes dentários. Apresenta-se como a solução mais sofisticada, estética, 

confortável e durável. Com efeito, a ponte sobre implantes oferece um resultado o mais 

próximo possível dos dentes naturais, tanto estética como funcionalmente (CARTISE et 

al., 2020). 

Dependendo da situação e das suas necessidades, serão considerados 

diferentes tipos de próteses dentárias. Um dente danificado pode ser reconstruído com 

próteses fixas. Existem vários tipos usados conforme necessário (TURANO; TURANO; 

TURANO, 2019). 

A coroa dentária protética permite substituir toda a parte visível do dente. Em 

seguida, cobre todo o dente e o consolida. O inlay substitui uma pequena parte interna 

do dente. Também podemos usar o onlay, que é uma coroa dentária parcial, colocada 

na parte externa do dente. Quando um ou mais dentes estão faltando, eles podem ser 

substituídos por uma ponte (ou ponte dentária) fixada aos dentes vizinhos por um onlay 

ou uma coroa (TURANO; TURANO; TURANO, 2019). 

A coroa cerâmico-metálica, como o próprio nome indica, é composta por dois 

materiais básicos: uma liga de metais e uma cerâmica odontológica. A liga serve de 

base (esqueleto metálico) para suportar a cerâmica que a cobre. O termo "porcelana" 

às vezes também é usado para se referir a cerâmicas odontológicas. O método 

cerâmica-metal é de longe o mais usado porque tem uma vida útil muito longa. Também 

torna possível trabalhar em certas condições mais difíceis, onde outras técnicas de 

fabricação não são recomendadas (RUSSI, 2015). 

Para obter a coroa cerâmica-metal, primeiro é fabricada uma estrutura metálica 

que será então recoberta com uma sucessão de camadas de cerâmicas especialmente 

projetadas para reproduzir as tonalidades e a translucidez de um dente natural (RUSSI, 

2015). 

A coroa total de cerâmica é uma coroa feita inteiramente de cerâmica, o que lhe 

confere características de transmissão de luz próximas da dentição natural. Tal como 

acontece com a coroa de cerâmica-metal, a coroa de cerâmica-cerâmica também pode 



ser produzida em uma subestrutura de suporte, mas ela também será de natureza 

cerâmica. A coroa total de cerâmica costuma ser mais estética, mas será 

contraindicada se certos parâmetros (oclusão, tipo de dente, etc.) não forem 

respeitados. Nesse contexto, é preciso conhecer cada sistema cerâmico disponível 

atualmente no mercado, desde suas principais características até suas limitações, para 

saber indica-lo de modo correto em cada situação clinica especifica (GOMES et 

al.,2008) 

O protético trabalha em colaboração com o dentista para fazer uma seleção 

adequada da cor do dente. Eles usarão diferentes ferramentas: guias de cores, 

fotografia (filme ou digital), digitalizador de cores. Todos os dados coletados serão 

registrados no prontuário do paciente (RUSSI, 2015). 

A prótese parcial, em comparação com a prótese completa (dentadura), é um 

dispositivo que permite a substituição de um ou mais dentes com o objetivo de melhorar 

a fonética, a mastigação e a estética. Os protéticos fabricam próteses parciais 

removíveis a partir de medidas, moldagens e prescrições de um dentista. A prótese 

parcial é constituída de plástico (dentes e gengiva) e uma estrutura de metal que, com 

ganchos, mantém os dentes da prótese firmemente fixado na boca do paciente. A figura 

2 exibe um exemplo de prótese parcial. 

 

 

 



Figura 2 Prótese parcial 
Fonte: Santos et al., 2003. 

 

Próteses removíveis são próteses que podem ser removidas conforme desejado. 

Especialmente para sua manutenção diária. Pode ser parcial ou total dependendo da 

necessidade do paciente e da quantidade de dentes a serem substituídos. Assim, uma 

prótese dentária parcialmente removível substitui apenas um ou mais dentes. É apoiada 

na gengiva e nos dentes remanescentes. A prótese dentária removível completa 

substituirá todos os dentes da mandíbula; ela simplesmente repousa sobre o tecido 

gengival (RUSSI, 2015). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza como um estudo qualitativo, do tipo relato de caso 

clínico. Um relato de caso é uma descrição detalhada de casos clínicos, contendo 

características importantes sobre sinais, sintomas e outras características do paciente e 

relatando os procedimentos terapêuticos utilizados, bem como o desenlace do caso  

(PARENTE, 2010). Os relatos de caso têm um valor central no descobrimento de 

novas doenças, tratamentos, efeitos inesperados, efeitos colaterais e para o ensino  

(KIENLE, 2009)     

Paciente adulto, 38 anos, sexo masculino, sem comorbidades. Paciente com 

edentulismo parcial. As ferramentas de diagnóstico utilizadas foram o exame clínico e 

as radiografias 



 
Figura 3 Radiografia panorâmica 
Fonte: Autores 

 
 

A radiografia panorâmica indica edentulismo parcial. Foi indicada a reabilitação 

oral com inserção de ponte fixa. A colocação da prótese seguirá as etapas de obtenção 

do modelo de estudo, delineamento da prótese, confecção dos nichos e desgastes, 

obtenção do modelo de trabalho, confecção de estrutura metálica, prova da estrutura e 

registro dos intermaxilares, montagem do articulador semiajustável (ASA), montagem 

dos dentes, prova dos dentes em boca, acrilagem, instalação e proservação. 

 A participação do paciente na pesquisa será ratificada por meio da assinatura de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa está em consonância com as 

das Resoluções CNS nº 466/12, nº240/97 e nº 370/07, bem como a Norma Operacional 

nº 001/2013 do Ministério da Saúde para pesquisas com pacientes humanos no Brasil. 

 
RELATO DE CASO 
 

Paciente do sexo masculino S.G.M, 38 anos de idade, procurou a Clínica 

Odontológica do Centro universitário UNIVERTIX, queixando-se de que havia um 

dente bambo .  



Após o exame clinico, além de tratamentos envolvendo dentística e periodontia, 

foi observado a necessidade de realização de tratamento protético envolvendo a 

confecção de uma prótese parcial removível para o mesmo, afim de devolver estética e 

função a cavidade oral do paciente.  

A partir desse momento foi traçado um plano de tratamento para que houvesse a 

confecção da prótese, utilizando como material de moldagem o alginato e moldeiras de 

formas e tamanhos adequados à boca daquele paciente.  O primeiro contato foi no dia 

14/02/2022, se realizando vários tratamentos como profilaxia, restaurações de 

elementos dentários com lesões cariosas e exodontia e ao dia 16/02/2022 teve-se o 

inicio do tratamento protético.  

 

Figura 4 Foto intrabucal 
Fonte: Autores 

 

No dia 16/02/2022 foi realizada a moldagem para a confecção do modelo de 

estudo. Este modelo tem as funções de representar uma copia fiel da boca do paciente 

tanto em relação as suas dimensões e abrangência quanto aos pormenores relativos 

aos dentes remanescentes e aos acidentes anatômicos existentes no arco dental, 

processo alveolar e rebordo residual além de permitir o estudo do caso e o 

planejamento inicial, representando um meio eficaz de orientar o profissional para 

preparar a boca do paciente (HIDALDO et al., 2013).  



No dia 16/03/2022 foi realizado o delineamento no modelo de estudo, que é o 

procedimento utilizado para estudar e avaliar o paralelismo ou sua falta entre as 

superfícies dentais entre os dentes e o rebordo ósseo a ser utilizado como suporte. 

(HIDALGO et al., 2013). Também foi feito o nicho na medial do elemento dental 15. Os 

nichos são fundamentais para que os apoios ocluais transmitam corretamente as forças 

mastigatórias para os dentes pilares segundo o seu longo-eixo, prevenindo a incidência 

de forças resultantes laterais nocivas ao periodonto de sustentação. (JORGE et 

al.,2006), a moldagem com alginato e vazamento em gesso para a confecção do 

modelo de trabalho, tanto na arcada superior quanto na inferior. O modelo de trabalho é 

obtido através de um molde realizado após o preparo final da boca do paciente e tem a 

finalidade de orientar o protético na construção do futuro aparelho. (HIDALDO et 

al.,2013).  

Dia 04/05/2022, foi feita a prova de estrutura metálica, após o banho de cera o 

modelo de revestimento está pronto para ser encerado. De pose do modelo de estudo 

desenhado e com as informações enviadas pelo profissional, o técnico passara pelo 

modelo de revestimento, com o auxílio de um lápis, copia todas as informações, tais 

como: distancia da gengival marginal e largura do conector maior, apoios desenho dos 

grampos por ação de ponta, localização e forma de sela. O desenho deverá ser 

recoberto por cera.  A escultura completa da armação deverá ser unida bilateralmente 

por sprues de cera, fazendo assim a canalização para a entrada do metal. (HIDALGO et 

al.,2013). 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES  

 



 
          Figura 5 Foto intrabucal 

          Fonte: autores 

Foto intrabucal do paciente (figura 5). Imagem mostra a arcada inferior do 

pacinente, onde se pode notar a ausência dos elementos dentários 36 e 46, primeiro 

molar inferior esquerdo e primeiro molar inferior direito respectivamente. 



 
Figura 6 Foto intrabucal lado direito 

Fonte: Autores 

Imagem (figura 6) mostra foto intrabucal do paciente, do lado direito, 

evidenciando a ausência dos elementos dentários 14, 16 e 46, primeiro pré molar 

superior direito, primeiro molar superior direito e primeiro molar inferior direito 

respectivamente. 

 



 
Figura 7 Foto intraoral lado esquerdo 

Fonte: autores 

Imagem intraoral do lado esquerdo do paciente (figura 7). Mostra a ausência dos 

elementos dentários 21, 26 e 36, incisivo central superior esquerdo, primeiro molar 

superior esquerdo e primeiro molar inferior esquerdo respectivamente. 

 



 
Figura 8 Foto intraoral frontal 

Fonte: Autores 

Imagem intraoral frontal do paciente (imagem 8). Mostra a ausência do elemento 

dentário 21, incisivo central superior esquerdo. 

O edentulismo é um dos principais fatores de comprometimento estético e 

funcional, podendo repercutir reflexos negativos na qualidade de vida do indivíduo, uma 

vez que interfere nas suas interações sociais, desempenho no ambiente de trabalho ou 

escolar, além de comprometer relações afetivas, podendo levar o sujeito a construir 

uma barreira pessoal e social. (BARRETO et al.,2018). 

Ao longo das últimas décadas, o termo qualidade de vida vem se tornando 

destaque para a Organização Mundial de Saúde (OMS), por sua influência na saúde 

geral de qualquer indivíduo, já que só pode ser considerado totalmente saudável o 

indivíduo com bem estar físico e psicológico. Nessa perspectiva é insuficiente para a 

odontologia reabilitadora considerar apenas o aspecto funcional, devendo, portanto, 

incluir o bem estar psicossocial diretamente relacionado com a estética dentaria do 

paciente. (BARRETO et al.,2019) 

O termo qualidade de vida é definido como percepção que o indivíduo tem de si 

mesmo e dentro da sociedade, suas expectativas, padrões de beleza e preocupações, 

e quando esses requisitos não são atendidos, podem ser gerados impactos com efeitos 

negativos na vida cotidiana das pessoas, como por exemplo, o transtorno de 



ansiedade, baixa autoestima, insegurança, intolerância social e depressão. (BARRETO 

et al.,2019) 

O edentulismo, caracterizado pela perda total ou parcial dos dentes, está 

presente em pessoas de todas as faixas etárias. Logo, não é uma condição associada 

ao envelhecimento, mas tem como principais causas lesões cariosas e doença 

periodontal. Na busca pelo restabelecimento da função e estética e com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, a odontologia moderna lança mão do 

uso de próteses fixas ou removíveis indicadas pelo profissional de acordo com a 

necessidade do paciente. (BARRETO et al.,2019)  

A estética é algo que vem sendo bastante procurada nos tratamentos com 

próteses, sendo analisada sob dois pontos de vista: uma ótica social, pela singularidade 

cultural, conceitos próprios de beleza e estética, e uma ótica individual, ou seja, pelo 

próprio individuo que também tem suas visões do que lhe é considerado belo e estético. 

(XAVIER et al., 2019)   

A reabilitação da função mastigatória e da aparência são objetivos importantes, 

principalmente quando os pacientes apresentam perda dentaria extensa e possuem 

alguns remanescentes dentais. Assim a busca por parte dos pacientes parcialmente 

desdentados está aumentando progressivamente. Dentre as opções de reabilitação e 

reposição dos dentes em arcadas parcialmente desdentadas pode se citar a prótese 

dentaria implantossuportada, a prótese parcial fixa e a prótese parcial removível (PPR). 

Ainda que o uso de implantes dentários tenha aumentado como opção de tratamento, 

as próteses parciais removíveis (PPRs) permanecem sendo a primeira escolha para 

muitos pacientes e dentistas, evitando a necessidade de submeter o paciente a 

tratamentos cirúrgicos e protéticos logos, complexos e principalmente onerosos. 

(PATROCINIO et al., 2017)  

Através da PPR, restauram-se tanto os arcos que perderam só um dente, como 

aqueles que ficaram apenas um, podendo ser indicada e empregada em praticamente 

todos os casos. Além disso, ela apresenta algumas vantagens em relação a outros 

recursos reabilitadores que a mantem consolidada dentro do contexto social e 

profissional. São elas: relação custo/beneficio; requer pouco desgaste da estrutura 

dentaria; fácil manutenção quando comparada a outros tipos de prótese; solução 



eficiente para situações mecanicamente difíceis de resolver; menor tempo para sua 

realização, quando comparado com outros tipos de próteses e versatilidade. (NETO et 

al., 2011)  

A reabilitação devolvera função e a reinserção do individuo no ambiente social. 

Porém o sucesso da reabilitação não depende apenas do emprego da técnica correta, 

mas também da adaptação do individuo a prótese. O profissional tem como 

responsabilidade empregar conhecimentos e habilidades que possam permitir o 

desenvolvimento satisfatório das atividades como fonação e mastigação, assim como 

desconforto e estética aceitável. Incentivando o paciente a utilizar as próteses 

adaptando-as em casos de desconforto. O estabelecimento de uma boa comunicação 

entre o profissional e o paciente desde o inicio do tratamento auxiliará na fase de 

instalação das próteses. Os pacientes devem ser instruídos quanto à responsabilidade 

na utilização da nova prótese e deve ser particularmente orientado quanto as limitações 

funcionais que as próteses podem impor. (LAPORT et al.,2017)  

Em um trabalho semelhante desenvolvido por (LAPORT et al.,2017), foi atendido 

paciente C.M.B.R de 63 anos do sexo feminino na clínica odontológica da USS, 

relatando não estar satisfeita com sua prótese dentária superior e para a confecção de 

uma prótese parcial removível inferior.  

Foi realizado o passo a passo para confecção da prótese inferior e para o ajuste 

da prótese superior, seguindo as sequências indicadas para a realização dos 

procedimentos. Ao fim do tratamento foi entregue ao paciente, através da prótese 

parcial removível, uma nova qualidade de vida, um novo sorriso e funções adequadas 

que foram perdidas com a perda dos elementos dentários. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

É de grande importância que o profissional da odontologia conheça as 

necessidades que seus pacientes possuem, sejam elas, físicas de função ou 

psicológicas. A partir desse ponto traçar um plano que trate de forma adequada e que 

traga satisfação a quem é atendido.  



Consideramos que o objetivo do trabalho vai ser alcançado ao fim do tratamento, 

podendo devolver ao paciente funções antes perdidas, como a perda dos elementos 

dentários, de uma estética mais favorável.  
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REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE TOTAL IMEDIATA 
 
Acadêmicos: Asaf Gomides de Godoy e Wilcker Ramos Souza 
Orientadora: Sthefane Brandão Barbosa 

RESUMO 
Próteses imediatas são definidas como próteses totais ou parciais removíveis, que 
são instaladas imediatamente após a extração do dente natural. Por questões 
estéticas, este tipo de prótese pode ser utilizado por um curto período, além de 
mastigação, suporte oclusal, conveniência ou para a adaptação do paciente do 
estado dentado ao desdentado, até que a prótese definitiva seja instalada. O 
objetivo do trabalho, é por meio de um relato de caso, relatar a confecção de uma 
prótese total imediata, onde o indivíduo a ser submetido tem a necessidade de 
extrações múltiplas na área maxilar e mandibular devido a perdas ósseas 
excessivas nesses locais. As próteses totais imediatas representam um 
procedimento clínico essencial, de longa data, benéfico e eficaz para pacientes que 
fatalmente deixarão de ter uma condição clínica dentada ou dentada parcial, embora 
seja um método um pouco mais caro, requer mais cuidado para controle, ou seja, 
mais sessões de atendimento do que a prótese total convencional. No entanto, 
pode- se concluir que Prótese total imediata é um método de reabilitação viável e de 
grande importância para restabelecimento da autoestima, conforto, estética e função 
do paciente, devendo ser bem planejada e confeccionada para obtenção de bons 
resultados e conforto para o paciente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia; Prótese; Prótese total imediata 

 
INTRODUÇÃO  

O avanço técnico e científico experimentado pela nossa sociedade nos 

últimos anos permitiram o aumento da expectativa de vida, e com isso, houve o 

crescimento da população idosa. No Brasil, nas últimas três décadas, esse 

acréscimo foi em torno de nove vezes, e com a alta desse público, são necessárias 

algumas mudanças na organização do sistema de saúde. É relevante investigar as 

condições de saúde bucal dos idosos, onde é possível perceber acúmulos de 

problemas na cavidade oral ao decorrer de suas vidas (PARDINI, 2019).  

O comprometimento da saúde bucal afeta diretamente a vida do indivíduo, na 

sua saúde física, mental, nutricional, autoestima e vida social. Isso se dá 

principalmente, quando ocorrem perdas dos dentes anteriores. Mesmo com a 

grande gama de tratamentos e opções reabilitadoras que temos disponíveis hoje no 

mercado, em certas ocasiões é inevitável a perda da dentição permanente. 

(Fernando., 2020). 

 Em realidades onde a distribuição de renda é desigual, existe uma 

prevalência de doenças bucais, tais como: cárie dentária e doenças periodontais. 



Contudo, podemos associar essas debilidades com a falta de informação de 

princípios básicos de saúde bucal, da forma como é executada a escovação, o uso 

de fio dental, a higienização e a alimentação sejam propostas de uma forma 

incorreta o que pode promover a perda de todos os elementos dentários, tornando a 

prótese total uma alternativa para o tratamento estético e funcional dessas pessoas 

(Silva., 2017). 

  Para reabilitar paciente edêntulos parciais ou totais, podemos usar a prótese 

total ou prótese parcial removível, a qual pode ser confeccionada de imediato após 

intervenções cirúrgicas, como as exodontias ou após um período pós exodontia. 

Entre as opções de tratamento imediato pós exodontia temos a prótese total 

imediata a qual se torna útil por um curto período, devido às questões de 

mastigação, oclusão e adaptação. Sendo, necessária confecção da prótese total 

definitiva (Haddad., 2015). 

  A técnica para execução da prótese total imediata não se alterou muito ao 

longo dos anos, onde é utilizado uma associação de manobras cirúrgicas e 

protéticas, com a ajuda de guias cirúrgicos. Se tratando de uma reabilitação 

imediata, após exodontias, as próteses totais imediatas permitem um maior controle 

de hemorragia, proteção contra infecções, cicatrizações mais rápidas, além de 

garantir a devolução ao paciente sua fonética correta e transição mais rápida a 

condição dental, não afetando tanto o psicológico do paciente, fazendo com que o 

estado de edêntulo seja imperceptível (Gonçalves.,2020). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo, por meio de um relato de 

caso, descrever a confecção de uma prótese total imediata, onde o indivíduo a ser 

submetido tem a necessidade de extrações múltiplas na área maxilar e mandibular 

devido a perdas ósseas excessivas nesses locais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Prótese total imediata segundo definições da literatura, é uma prótese 

confeccionada antes da extração dentária, sendo instalada imediatamente após a 

remoção dos dentes naturais. Seu sucesso depende da sua correta indicação e 

execução. O paciente precisa estar orientado sobre as limitações da prótese, e os 

cuidados necessários pós instalação. Sua principal característica é manter o bem-

estar social e psicológico, facilitando seu convívio social e familiar (Seco., 2018). 



 Na confecção da uma PTI, o cirurgião dentista deve ficar atento a retenção da 

prótese, pois ela está diretamente relacionada com a íntima adaptação da base da 

prótese com a mucosa de suporte. Sendo assim nas regiões onde os dentes serão 

extraídos essa adaptação pode ficar prejudicada, pela limitação da moldagem nesta 

área. Em paciente que tem overjet acentuado o tratamento pode ser dificultado, pois 

a remoção dos dentes anteriores leva a uma perda do suporte labial, o que deve ser 

reposicionado na confecção da PTI e assim devolver estética e função ao paciente 

(Seco.,2018). 

  

Vantagens e desvantagens da prótese total imediata 

As vantagens da PTI estão relacionadas ao fator social, controle da 

hemorragia, proteção da ferida cirúrgica, promove maior recuperação, melhor 

suporte da área basal, possibilita uma boa fonação e impede o colapso facial. 

(Puça., 2020). 

Uma das desvantagens da PTI e a dificuldade de confecção mediante as 

demais próteses totais convencionais devido à presença de elementos dentais 

remanescentes, fazendo as moldagens e registros de posições mandibulares mais 

difíceis de serem realizadas, levando à uma retenção prejudicada e uma estética 

limitada, com isso reembasamentos futuros são sempre são necessários 

(TORCATO., 2012). 

Indicações e contraindicações 

As indicações para este tipo de trabalho dependem da idade e do estado 

geral de saúde do paciente, se é permitido realizar procedimentos cirúrgicos 

necessários para receber esse tipo de reabilitação. 

Poucas são as contraindicações para este tratamento, sendo que tais 

contraindicações são somente de ordem cirúrgica. A PTI é contraindicada a 

pacientes com o quadro geral de saúde debilitado, pacientes com menos de dois 

anos do término de radioterapia de cabeça e pescoço, além daqueles com distúrbios 

cardíacos graves, condições sistêmicas que afetam a cicatrização e com problemas 

mentais, pois para o sucesso do tratamento o paciente deve ser cooperativo e 

manter uma boa higiene oral (NETO, 2019). 

 

Limitações da prótese total imediata 



A PTI não se adapta tão bem quanto as próteses totais convencionais. Elas 

podem necessitar de reembasamentos temporários com condicionadores de tecido e 

podem requerer o uso de fixadores. A Prótese total imediata também pode causar 

desconforto, visto que a dor proveniente da extração dos dentes e as interferências 

poderão causar certo incômodo nas primeiras duas semanas do uso. A estética por 

mais que seja mantida ela é imprevisível, sem prova dos dentes anteriores a forma e 

a estética pode ser diferente daquilo que o dentista e o paciente imaginavam, podem 

ser citados também outros fatores imprevisíveis como salivação aumentada, 

barulhos ao mastigar e alteração do contorno da face  (TORCATO., 2012). 

Fase cirúrgica 

Para instalar corretamente a PTI, é necessário observar alguns fatores, tais 

como, as partes internas da prótese, verificar se há área de retenção e se as áreas 

de freio e flange estão devidamente liberadas. Fazer ajustes dos contatos oclusais 

quando necessário. Os pacientes devem ser instruídos a não remover o PTI por 24 

horas, isso ocorre porque o edema pode dificultar a sua substituição, após o período 

de 24 horas os pacientes devem retornar ao consultório para ajuste e avaliação do 

cirurgião dentista. Alguns cuidados também devem ser salientados como fazer 

compressas de gelo (20 minutos de aplicação, 20 minutos de descanso) no primeiro 

dia. O Paciente deve ser lembrado de proteger o rosto com um creme hidratante 

para evitar queimaduras e certificar-se de que um sangramento mínimo pode ser 

esperado durante a primeira noite, mas uma hemorragia maior é rara, também é 

preciso orientar de tomar as medicações pescritas e seguir uma dieta líquida e 

pastosa nas primeiras 24 horas, como sorvetes iogurtes e vitaminas (SECO.,2019). 

O dentista deve avaliar a PTI após as primeiras 24 horas. Avaliar as áreas 

potencialmente dolorosas, tais como a eminência dos dentes caninos, a área lateral 

das tuberosidades, os limites posteriores e as retenções retro-milo-hioideas, assim 

como outras áreas retentivas. Ajustar qualquer discrepância oclusal. Reavaliar a 

retenção da PTI. Se a retenção for insatisfatória colocar um condicionador tecidual. 

Mostrar o paciente como remover e higienizar a PTI, bem como orientá-lo a 

enxaguar a boca pelo menos de três a quatro vezes ao dia para manter os sítios de 

extração limpos (TORCATO., 2012). 

 

RELATO DE CASO 



Este estudo trata-se de um relato de caso, onde foram efetuadas as extrações 

dos elementos da arcada superior do paciente, em seguida, a confecção de uma 

prótese total imediata (PTI). Seguindo um protocolo clínico, sendo elaborado e 

fotografado o passo a passo desse procedimento.  

Paciente do sexo masculino, J.L.R., 55 anos de idade, compareceu a clínica 

odontológica da faculdade Univértix em Matipó MG, onde foi encaminhado pelo PSF 

da cidade, se queixando uma fratura que houve em um dente na região posterior de 

sua arcada, sendo observado no exame clínico ausência de alguns elementos 

dentários na arcada superior, e grande reabsorção das cristas alveolares dos 

elementos dentários superiores presentes na cavidade oral, sendo proposto ao 

mesmo como plano de tratamento reabilitador a confecção de uma prótese total 

imediata na arcada superior.  

No exame clínico observou a ausência dos elementos: 

12,15,16,17,18,22,26,27,28. (Figura 1) 

 

Figura 1: foto oclusal (arcada superior e inferior). 
Fonte: Autores. 

No exame radiográfico foi observado uma grande reabsorção das cristas 

alveolares nos elementos: 11,13,14,21,23,24,25. (Figura 2) 

 

Figura 2: Radiografia panorâmica. 
Fonte: Autores. 



 

Sendo assim, foi proposto um tratamento reabilitador de imediato a esse 

paciente, visando a sua estética e função com a confecção de uma PTI na arcada 

superior.  

Para iniciar a confecção da PTI superior foi feito a moldagem anatômica 

usando alginato avagel Dentsply e moldeira de alumínio Tecnodent, a partir do  

modelo de estudo que obtivemos confeccionamos uma moldeira individual com 

resina acrílica, envolvendo a área desdentada e os dentes remanescentes (Figura 

3). A moldeira individual foi confeccionada pela limitação da moldagem com moldeira 

de alumínio, pois o paciente apresentava os dentes antero superiores 

vestibularizados. 

 

Figura 3: Moldeira individual. 
Fonte: Autores. 

Com uso da moldeira individual foi realizada uma nova moldagem com 

alginato avagel Dentsply. 

 

 

Figura 4: Moldagem anatômica. 
Fonte: Autores. 



 

Da mesma forma que na prótese total convencional devemos examinar os 

detalhes anatômicos obtidos pelo molde, após a análise do molde foi feito o 

vazamento de gesso usando tipo III  Denstply, obtendo o modelo de trabalho. 

A partir do modelo de gesso foi confeccionada a chapa de prova e o plano em 

cera. A chapa de prova foi confeccionada com resina acrílica, cobrindo apenas as 

áreas edêntulas e contornando os dentes remanescentes. A chapa de prova e plano 

em cera tem a finalidade de registrar as referências estéticas do paciente, sendo:  

suporte labial, altura incisal, corredor bucal, linha média, linha dos caninos, linha alta 

do sorriso e dimensão vertical de oclusão, após a individualização do plano em cera 

foi feito a seleção dos dentes levando em consideração os dentes remanescentes do 

paciente. (Figura 5) 

  

 

Figura 5: Individualização do plano em cera. 
Fonte: Autores. 

 

Após a individualização do plano em cera superior, foi enviado ao laboratório 

de protese para a montagem de dentes, etapa essa que  é de extrema importância 

para checar mais uma vez se o registro intermaxilar está correto evitando assim os 

problemas futuros na instalação da PTI. Uma dificuldade desse caso é que a prova 

dos dentes ficou limitado, visto que o paciente apresentava dentes remanescentes. 

Mesmo com as limitações foi feito a prova dos dentes onde observamos os testes 

fonéticos e checagem dos contatos oclusais. (Figura 6) 



 

Figura 6: montagem de dentes e checagem oclusal. 
Fonte: Autores. 

A prova dos dentes foi mostrada ao paciente e após sua aprovação foi 

enviado ao laboratório para a acrilização (Figura 7) 

 

Figura 7: Prótese acrilizada. 
Fonte: Autores. 

Na consulta seguinte foi executado as exodontias dos elementos. Após a 

remoção dos dentes e sutura do rebordo, a PTI foi instalada no paciente, sendo 

necessário alguns ajustes usando peça reta e maxicut, por se tratar de uma PTI foi 

necessário o reembasamento da prótese usando o reembasador soft prov TDV para 

conferir uma melhor adaptação e retenção da prótese. (Figura 8)  

 

Figura 8: Rebordo com sutura e PTI instalada na cavidade oral. 



Fonte: Autores. 
Os cuidados pós-operatórios foram passados para o paciente que são: fazer 

compressa de gelo (20 minutos de aplicação, 20 minutos de descanso) no primeiro 

dia. O Paciente deve ser lembrado de proteger o rosto com um creme hidratante 

para evitar queimaduras, certificar-se de que um sangramento mínimo pode ser 

esperado durante a primeira noite. Seguir uma dieta liquida e pastosa nas primeiras 

24 horas, como sorvetes iogurtes e vitaminas (Seco.,2019). 

Foram prescritas as seguintes medicações: amoxicilina 500mg (um 

comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias); dipirona sódica (um comprimido de 6 em 6 

horas por 3 dias).   

Foi feito a avaliação após as primeiras 24 horas. Avaliando as áreas 

potencialmente dolorosas, tais como a eminência dos dentes caninos, a área lateral 

das tuberosidades, os limites posteriores e as retenções retro-milo-hioideas, assim 

como outras áreas retentivas.  

O paciente foi orientado de como remover e limpar a PTI, e a enxaguar a 

boca pelo menos de três a quatro vezes ao dia para manter os sítios de extração 

limpos. Durante o primeiro mês o paciente deve comparecer ao consultório 

semanalmente para avaliação do rebordo e possíveis reembasamentos da prótese 

para que a retenção seja correta e melhor para o paciente.  

DISCUSSÃO 

Diante dos avanços atuais na odontologia acerca da prevenção e 

restauração, a perda dos dentes ainda é tratada como uma condição que acarreta 

alterações no individuo, sendo ela fisiológica, psicológica ou social (GEORGE et al., 

2010; DE MEDEIROS et al., 2012; BÜTTEL et al., 2012; EMANI et al., 2013). 

Assumindo a reabilitação oral protética um papel importante na devolução de um 

conforto e o reestabelecimento da estética e função nas arcadas dentárias 

(TURANO e TURANO, 1998; TELLES e COSTELLUCI, 2004). 

Logo, a prótese total imediata se apresenta como um tratamento a ser 

lançado pelos profissionais Cirurgiões-Dentistas aos pacientes que necessitam da 

extração de todos os elementos dentários em decorrência de algum 

comprometimento bucal (TAMAKI, 1974; TELLES e COSTELLUCI, 2004; TURANO 

e TURANO, 1998; PARANHOS et al., 2006; HESPANHOL et al., 2018). 

Segundo Marchini, Santos e Cunha (2000) as P.T.I. apresentam vantagens 

favoráveis acerca das condições bucais que exige a remoção dos dentes 



remanescentes em boca, permitindo assim ao paciente um bem-estar físico e 

psicológico em tal fase de transição dentre a perda dos dentes naturais e sua 

posterior troca pelos dentes artificiais (SHIBAYAMA et al., 2006; WALBER, 2010; 

PATEL et al., 2018).  

De Castro e colaboradores em 2020 relataram um caso clínico semelhante ao 

apresentado no estudo, tendo como objetivo abordar sobre reabilitação do sorriso 

com emprego de P.T.I. na obtenção de resultados favoráveis em torno da estética e 

da função nos casos de reabilitação oral. Tal justificativa corrobora com o caso 

clínico apresentado, uma vez que a confecção da P.T.I. pode proporcionar ao 

paciente uma obtenção de funcionamento do sistema estomatognático normal por 

meio da fonética e mastigação após a realização das exodontias necessárias, 

permitindo ao mesmo um maior conforto e estética a nova condição bucal (PATEL et 

al., 2018). 

Conforme relatado por Shibayama et al., 2006; Paranhos et al., 2006 e Goiato 

et al., 2014 as próteses totais imediatas apresentam vantagens acerca do seu 

emprego, servindo a mesma como uma barreira de proteção a ferida cirúrgica 

favorecendo assim a regeneração dos tecidos consequentemente, a não perda da 

dimensão vertical de oclusão ou sua facilitação no seu reestabelecimento, isto é, 

devido à presença dos dentes remanescentes e sendo realizado a instalação da 

prótese imediata após os procedimentos cirúrgicos, a oclusão não é alterada. 

Somado a isso, é valido ressaltar que a presença dos dentes remanescentes em 

boca facilitará assim o processo de seleção dos dentes artificiais da prótese 

(KRALJEVIES et al., 2001). Tais características e vantagens supracitadas foram 

ponderadas no presente caso clínico apresentado.  

Logo, faz se necessário apresentar ao paciente todas as vantagens e 

desvantagens do emprego das P.T.I. ao início do tratamento, visto que o prognóstico 

de casos de reabilitação por meio de P.T.I. pode ser de caráter duvidoso, uma vez 

que o resultado final não é totalmente previsível, uma vez que durante a fase 

laboratorial de acrilização da prótese o modelo poderá sofrer alterações (SANTOS, 

SILVA e HADDD; 2015). 

Logo, após realização das exodontias, foi necessário a realização por meio 

dos acadêmicos o reembasamento da prótese total imediata superior com utilização 

do reembasador Soft Prov TDV, conferindo a mesma uma melhor adaptação e 

retenção da prótese. Tal reembasamento é justificado pela perda de retenção da 



prótese no local onde foram realizadas as extrações devido a retração cicatricial, 

conforme apresentado na literatura por Turano e Turano (1998), Marchini, Santos e 

Cunha (2000) e Paranhos et al., (2006).  

Conforme apresentado no caso clínico, na mesma consulta após execução do 

procedimento cirúrgico, a P.T.I. foi instalada no paciente e o mesmo foi orientado 

acerca dos cuidados pós-operatórios que deveriam ser empregados. Tal condução 

do procedimento corrobora assim com os relatos apresentados por Telles (2009); 

George e colaboradores (2010) e Sadowsky e colaboradores (2013), que 

ressaltaram acerca da importância da instalação da P.T.I. após o momento cirúrgico, 

sendo importante esclarecer e orientar ao paciente a sua não remoção pelo período 

das próximas horas, evitando e minimizando assim o edema, além de orientar ao 

mesmo sobre cuidados com sua alimentação. Segundo Barbosa e colaboradores 

(2006) é de grande valia que os profissionais passem todas as instruções aos 

pacientes no que tange instalação da prótese total imediata para obtenção de 

sucesso no tratamento, explicando os pacientes as possíveis limitações e 

incômodos advindo das extrações dentárias e posterior instalação das P.T.I., uma 

vez que a não desistência do mesmo com o uso das próteses ajuda assim no 

processo reabilitador futuro a ser empregado. 

Segundo a literatura, preconiza-se a remoção das suturas após avalição 

clínica de 7 dia do pós-operatório, no qual se necessário os profissionais fazem 

ajustes nas próteses imediatas, colaborando assim com a cicatrização 

(SHIBAYAMAR et al., 2006).  

Para o processo de reabilitação com emprego de próteses totais definitivas 

faz necessário aguardar todo o processo de cicatrização do rebordo alveolar, 

apresentando cada organismo um tempo para emissão de resposta cicatricial 

completa, assim como uma reestruturação óssea e adaptação da mucosa oral pós 

exodontias para posterior realização de próteses convencionais novas (BASTOS, 

ACCETTURI e CAMARGO; 2010; TORCATO, PELLIZZER, GOIATO, FÁLCON-

ANTENUCCI, 2012). Logo, seguindo a conduta clínica acima supracitada, no 

presente relato de caso o paciente foi orientado a retornar as consultas periódicas 

na Clínica Odontológica da Faculdade Univértix a fim dos acadêmicos realizar 

avaliações clínicas do processo de cicatrização do rebordo alveolar superior, assim 

como realização de ajustes necessários na P.T.I. empregada, de modo que permita 



ao paciente uma melhor retenção e adaptação da mesma, até terminar o período de 

cicatrização para dar início a confecção de novas próteses.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Prótese total mucossuportada imediata é um método de reabilitação viável e de 

grande importância para restabelecimento da autoestima, conforto, estética e função 

do paciente, devendo ser bem planejada e confeccionada para obtenção de bons 

resultados e conforto para o paciente.  
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TRATAMENTO DE RAIZ RESIDUAL: UM RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
Acadêmicas: Beatriz Simone De Abreu e Bruna De Abreu Miranda 
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RESUMO 
As raízes residuais ou restos radiculares são partes de uma raiz dentária que 
permanecem em uma região na qual houve extração. Tais resíduos afetam 
significativamente a saúde bucal e estão associados a maiores riscos de 
infecções. Essa condição faz com que a cicatrização não ocorra, permitindo o 
acúmulo de fragmentos de alimentos e o surgimento de bactérias. O objetivo 
deste estudo é apresentar um relato de caso clínico no qual foi realizada a 
extração de restos radiculares em um paciente adulto, 52 anos, sexo masculino 
sem comorbidades. O atendimento ocorreu na Clínica Odontológica do Centro 
Universitário Univértix. Após preencher o prontuário, foi realizada apenas a 
anamnese e exame físico, além de planejamento do caso e solicitação de 
radiografia panorâmica. A metodologia adotada foi o relato de caso clínico. Foi 
realizada a exodontia dos elementos 11 e 21, em função da identificação de 
restos radiculares. A desinfecção da região foi feita com uso de clorexidina. Os 
resultados indicam que o procedimento foi eficaz na remoção dos resíduos. 
Prescreveu-se amoxicilina 500 mg 8/8 horas por 7 dias, bem como dipirona 1 
grama de 6/6 horas por 2 dias. Não foi realizado acompanhamento clínico 
posterior a realização da exodontia por parte destes pesquisadores. Contudo, 
os resultados indicaram que o procedimento não teve intercorrências e foi 
adequado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Restos radiculares; Relato de Caso clínico; Clorexidina. 
Soares. 
Soares. 
LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em Suas Áreas de Concentração: 
Cirurgia 
 
INTRODUÇÃO  
 

Raízes residuais correspondem a fragmentos de uma raiz dentária após 

a extração. Tais fragmentos impedem a cicatrização da região na qual a 

extração foi realizada e estimula o acúmulo de resíduos de alimentos e a 

consequente proliferação de bactérias (MANINI, 2016).   

As bactérias são os agentes etiológicos mais frequentemente 

responsáveis por infecções endodônticas e lesões periapicais. Assim, sua 

eliminação é apontada como um dos principais objetivos da preparação de 

canais radiculares. Considerando sua anatomia complexa, a irrigação 

adequada e a instrumentação eficaz são elementos fundamentais na redução 

e/ou eliminação de microrganismos das áreas mais inacessíveis dos dutos 

(MANINI, 2016).  



 

Ao permanecerem no canal radicular após o tratamento, os 

microrganismos ou fragmentos do dente que não foram devidamente 

removidos podem contribuir com a recolonização de bactérias no canal 

obstruído, principal causa de falha endodôntica. Nesse sentido, o tratamento 

endodôntico deve otimizar a desinfecção do canal radicular e impedir a 

reinfecção. O tratamento dependerá das características do fragmento e das 

condições de infecção do paciente (ZEFERINO, 2022).  

O objetivo geral do presente artigo é descrever um relato de caso 

clínico, no qual o paciente foi submetido à retirada de restos radiculares. Os 

objetivos específicos são apresentar o conceito científico de resto radicular e 

descrever um protocolo de tratamento adotado em uma clínica universitária. 

A pesquisa é importante porque oferece informações úteis aos 

profissionais em formação a respeito de procedimentos a serem adotados no 

tratamento de patologias bucais. O estudo também é pertinente, pois apresenta 

fatores de risco, permitindo a construção de orientações à comunidade 

fundamentadas em resultados científicos. Como metodologia, foi adotado o 

relato de caso clínico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A raiz residual (também chamado de resto radicular) é simplesmente um 

pedaço de dente que ficou preso ao osso por algum motivo. Em grande parte 

dos casos, é resultado de dentes cariados que não foram devidamente tratados 

(causaram dor ao paciente e este apenas se medicou com antibióticos, anti-

inflamatórios ou analgésicos) e foram se quebrando, até ficar apenas o resto da 

raiz dentro do osso (NERO DIGITAL, 2022). 

 Esse problema odontológico pode ocorrer em qualquer idade, mesmo 

durante atividades do cotidiano, como andar de bicicleta, jogar bola, nadar e 

correr. É propenso de ocorrer em crianças que estão aprendendo a andar, já 

que ainda não possuem o reflexo de se protegerem em caso de queda. 

Embora possam trazer sérias consequências para a dentição decídua (dentes 

de leite) ou mesmo nos dentes permanentes, traumas de pequena magnitude 

muitas vezes não são percebidas pelos pais ou não são capazes de relatar em 

detalhes o que ocorreu (ZEFERINO e PEREIRA, 2021). 



 

 As causas são diversas e as consequências podem atingir uma grande 

proporção, já que, em parte significativa dos casos, não se manifestam 

sintomas (ZEFERINO e PEREIRA, 2021). Nos dentes decíduos, as sequelas 

mais observadas são a obliteração pulpar, necrose pulpar e alterações na cor 

da coroa. Já nos dentes permanentes, o que é mais comumente observado são 

hipoplasia, dilaceração coronária e radicular, hipocalcificação e distúrbios de 

erupção (BORTOLI et al., 2008). 

 Durante os procedimentos de exodontias, também podem ocorrer 

complicações e acidentes. Há a possibilidade de deslocamento de dentes, 

restos dentais e/ou instrumentais para estruturas anatômicas circunvizinhas, 

especialmente no sentido dos espaços sublingual, pterigomandibular e 

submandibular quando se refere aos dentes inferiores. Já no arco superior, a 

intervenção de exodontia pode causar a invasão de espaços pterigomaxilar, 

temporal, bucal e o interior dos seios maxilares (PETERSON et al., 1996). 

 Infelizmente ainda existe a prática na odontologia de não se preocupar 

com a presença de raízes residuais de dentes decíduos, acreditando-se que 

eles serão reabsorvidos pelo organismo. Porém, se permanecerem em seus 

alvéolos e estiverem infectados, podem causar problemas graves de saúde, 

especialmente em crianças que são mal nutridas ou que possuem um sistema 

imunológico imaturo (OPPENHEIM et al., 1992) 

 Os principais problemas que podem ser desencadeados por restos 

radiculares no período transoperatório são quadros de infecção em casos de 

fraturas apicais em dentes onde houve necrose pulpar. Há uma prevalência de 

infecção em aproximadamente 87% dos casos (ZEFERINO e PEREIRA, 2021) 

Com isso, a permanência de restos radiculares deve ser evitada (ZEFERINO e 

PEREIRA, 2021). As principais bactérias causadoras de infecções nestes 

casos são do gênero Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides, Peptococcus e 

Peptostreotococcus, segundo trabalhos de Tomic-Karovic e Jelinek (1971) e de 

Brook Grimm e Kielich (1981).  

Toda e qualquer infecção deve ter suas características avaliadas, bem 

como as suas consequências, verificando especialmente a localização, 

intensidade e aspectos histopatológicos que estiverem associados a ela 

(ZEFERINO e PEREIRA, 2021).  



 

Se durante a revascularização pulpar estas bactérias tiverem meios de 

acessar o tecido pulpar isquêmico (pelo fluxo sanguíneo (anacorese) dos 

túbulos dentinários, após uma fratura coronária ou do ligamento periodontal, 

será encerrado o processo de revascularização e será iniciada uma zona de 

inflamação. Esse quadro culminará em uma reabsorção radicular externa 

inflamatória e progressiva (PANZARINI et al., 2003). Um exemplo de infecção 

bacteriana ocorre nos casos de endocardite bacterina (SHAY, 2002). 

 Em casos de complicações derivados de restos dentários, geralmente 

será acompanhado de desconforto, dor e paladar ruim. Em um estudo feito 

com idosos, notou-se que estes sintomas causavam uma alteração no modo 

como eles percebiam sua condição de saúde bucal e também geral (HAIKAL et 

al., 2011). 

 Após a extração dental, ocorrem alterações fisiológicas, denominadas 

em seu conjunto de perdas de tecido ósseo e gengival (OLIVEIRA e GEBRIM, 

2019). De imediato, forma-se um coagulo que atua como um tampão cicatricial. 

Após quatro a cinco dias, o coágulo é substituído por um tecido de granulação. 

Dentro de 15 dias, um tecido conjuntivo substitui o de granulação. A partir de 

10 dias após, inicia-se a calcificação dos osteóides (BIANCHINI, 2008).  

Com isso também se notam perdas em ordem funcional e no potencial 

de mastigar alimentos, na capacidade de promover uma interação social e 

outras consequências psicossociais (HAIKAL et al., 2011). Assim devem ser 

tomadas medidas durante a realização de uma exodontia para evitar o colapso 

do sítio, causando um comprometimento estético e funcional. Para isso o 

procedimento deve ser o menos invasivo e traumático possível, preservando ao 

máximo a integridade do alvéolo e também de contornos gengivais 

interproximais e vestibulares (ROSA et al., 2000). 

 Existem técnicas voltadas para a preservação e manutenção de tecidos 

moles para que recebam implantes. Uma delas é o sepultamento e 

preservação de resto radicular (feito de maneira controlada e assistida), com a 

finalidade de ganho tecidual (OLIVEIRA e GEBRIM, 2019), manutenção ou 

retomada de um contorno harmônico de tecido periimplantares (JOLY et al., 

2009) e impede que ocorra a remodelação óssea (OLIVEIRA e GEBRIM, 

2019). 



 

 Quando ocorre o deslocamento acidental das raízes para o seio maxilar, 

promove-se a técnica de remoção cirúrgica Caldwell Luc que, além de resolver 

o problema, previne futuras infecções (MENESES et al., 2014). Esta técnica foi 

desenvolvida simultaneamente por George Calwell, nos Estados Unidos e por 

Henri Luc na França, no ano de 1890 (CABLE, 1981).  

Pode ser utilizada também para outros fins, como tratamento da sinusite 

crônica maxilar irreversível, excisão de pólipos antrocoanais, remoção de 

raízes dentárias e corpos estranhos, pioceles, mucoceles, na reparação de 

fístulas oroantrais, tumores e cistos odontogênicos. Ainda pode ser utilizada 

para ter acesso ao assoalho orbital e à fossa pterigopalatina e na redução de 

fratura (FREITAS e LUCENTE, 1988). Este processo, além de eficiente é 

confortável para o paciente, é efetuado sobre anestesia local e possibilitar uma 

boa visualização do campo operatório (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

RELATO DE CASO 

O presente estudo é um relato de caso clínico. No dia 16 de novembro 

de 2022, o paciente buscou ajuda na clínica odontológica do Centro 

Universitário Univértix, com relato de dor. Paciente é adulto, 52 anos, sexo 

masculino sem comorbidades. Após preencher o prontuário, foi realizada 

apenas a anamnese e exame físico, além de planejamento do caso e 

solicitação de radiografia panorâmica. Durante a anamnese, foi identificada a 

necessidade de profilaxia/raspagem periodontal, radiografias, endodontia, 

dentística, exodontia e prótese. Foi realizada a radiografia bite wing e periapical 

dos elementos 34, 35, 44, 45 e 47. Após a realização do exame de imagem, foi 

analisada a radiografia, a qual permitiu identificar ausência dos elementos 

dentários 3, 37, 46 e 48. Observou-se radiopacidade nas regiões da coroa dos 

elementos 18, 17, 12, 27, 28, 36, 32, 42, 44 e 47, sugerindo restaurações.  

A área radiolúcida na coroa do 18 (M) sugeria cárie. Foi identificada 

ausência de coroa no elemento 11, bem como presença de resto radicular e 

presença de rarefação óssea no terço médio radicular, compatível com trinca. 

O relato de caso clínico apresentado no presente estudo corresponde à 

descrição do processo de desinfecção e remoção do resto radicular.  

A figura 1 apresenta a imagem realizada no dia do referido atendimento. 

 



 

 

Figura 1  Primeiro atendimento clínico 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 

DISCUSSÃO 

O exame clínico constatou ausência de alguns dentes, cárie, infecção e 

resto radicular. Foi solicitado exame de imagem para análise das 

características do resto radicular. O exame recomendado foi a radiografia bite 

wing. Trata-se de um exame específico para a análise de coroas dentárias 

inferiores e superiores, que oferece a imagem de ambas as regiões ao mesmo 

tempo. Com ela, é possível obter uma imagem da coroa completa de cada 

maxilar. É realizado por meio de um dispositivo que é segurado pelo paciente 

ou por um receptor de feixe de luz. A paciente segura o objeto entre as duas 

arcadas, realizando um processo de mordida. Com isso, é possível realizar 

uma avaliação mais precisa de cristas ósseas, dentes posteriores e papilas 

(MARTINS, DALBERTO e HUGO, 2015). A figura 2 apresenta o resultado do 

exame realizado.  

 



 

 

Figura 2  Radiografia 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 

 

Os resultados do exame de imagem indicaram necessidade de 

exodontia dos elementos 11 e 21, em função da identificação de restos 

radiculares. Também foi recomendada a desinfecção da região com uso de 

clorexedina. A clorexidina tem sido reconhecida como um agente 

antimicrobiano oral eficaz usado na terapia periodontal, prevenção de cáries e 

como agente terapêutico em infecções orais em geral (CÂMARA, 

ALBUQUERQUE e AGUIAR, 2010). 

A exodontia foi realizada no dia 21/03/22. Para realização do 

procedimento, foi feita a transferência de materiais estéril e manutenção do 

campo cirúrgico em posição adequada. Foi usado clorexidina a 0.12% para 

bochecho e clorexidina 2% para fazer a assepsia dos tecidos como boca e 

queixo. Foi realizada incisão do tecido com bisturi cabo e lâmina. A figura 3 

apresenta a região após a extração dos restos radiculares. As técnicas 

anestésicas empregadas foram o nervo nasopalatino e anestesia infiltrativa 

subperiosteal, utilizando Cloridado de Lidocaina 2% com Epinefrina 1:100.000. 

Em sequência, realizou-se sindesmotomia com descolador de molt, e, 

com a alavanca apical reta, inserida de maneira perpendicular ao dente no 

espaço interdental, iniciou-se a luxação do resto radicular. Em seguida, foi 



 

utilizado forceps nº 151, realizada a exodontia em questão, e curetagem do 

alvéolo.  

 

 

Figura 3  Imagem após a extração 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 

Após isso, foi feito luxação com o fórceps número 150 e a retirada do 

elemento dentário citado. A assepsia incluiu irrigação com soro no alvéolo e 

sugador para controlar o sangue. O tecido gengival e alvéolo foram suturados 

com pontos em X, com fio de nylon não absorvíveis. A figura 4 apresenta a 

imagem dos elementos extraídos. 

 

 
Figura 4  Imagem dos elementos extraídos 



 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 

 

Durante a sutura, foram utilizados os materiais porta agulha, agulha, 

pinça e tesoura. Prescreveu-se amoxicilina 500 mg 8/8 horas por 7 dias, bem 

como dipirona 1 grama de 6/6 horas por 2 dias. A figura 5 apresenta o 

resultado após todo o tratamento. 

  

 
Figura 5  Resultado 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 
 

 

Diante de todo o exposto nos resultados obtidos no presente trabalho, 

pontua-se que o traumatismo dentoalveolar representa uma lesão traumática 

que ocorre nas estruturas dentárias e em seu periodonto. Segundo o Relatório 

de Saúde Bucal do Sistema Único de Saúde (2018), essas lesões podem se 

encontrar restritas aos tecidos modelos, e classificadas como: concussão, 

subluxação, extrusão, luxação lateral, intrusão e avulsão.  

Segundo Cabral e Duarte (2009), o traumatismo dentoalveolar na 

dentição decídua é comum. Um diagnóstico cuidadoso e correto da lesão são 

fundamentais para o tratamento do traumatismo dentário. É necessário que as 

medidas preventivas sejam implementadas, isso porque a ocorrência de lesões 

traumáticas na infância é bastante presente, evitando-se, assim, um episódio 

de complicação na dentição permanente.  



 

Destaca-se, também, que quando ocorre o envolvimento da estrutura 

dentária ou, até mesmo, da base óssea alveolar, as lesões passam a ter outras 

classificações como: (i) trincas de esmalte; (ii) fratura de esmalte; (iii) fratura de 

esmalte-dentina com ou sem exposição pulpar; (iv) fraturas coronorradiculares 

com ou sem exposição pulpar; (v) fratura radicular; (vi) fratura alveolar.  

No presente trabalho, foram abordadas as fraturas radiculares que, de 

acordo com Relatório de Saúde Bucal do Sistema Único de Saúde (2018), 

subclassificam se em fratura no terço cervical, médio ou apical. Neste tipo de 

fratura, ocorre a perda precoce do elemento dentário decíduo, trazendo 

alterações indesejadas, como a migração dos dentes adjacentes, extrusão do 

dente antagonista, diminuindo ou fechando o espaço original. Logo, o dente 

decíduo tem como função também preservar espaço, para que o permanente 

venha a esfoliar em sua posição correta.  

A presença das infecções nos dentes decíduos, a médio e a longo 

prazo, pode se refletir sobre os dentes permanentes e na saúde geral das 

crianças. É importante avaliar as características e consequências da infecção 

presente nas raízes residuais de molares decíduos, verificando a intensidade e 

a localização da infecção e os aspectos histopatológicos a ela associados. O 

Relatório de saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (2018) aponta que essas 

infecções têm forte impacto na qualidade de vida da criança e do adolescente. 

Dentre esses problemas, podem ser citados os obstáculos para morder ou 

falar, o comprometimento da estética e, em uma proporção maior, os 

transtornos psicológicos do convívio social, em que a criança ou o adolescente 

evitam de sorrir e conversar.  

A saúde bucal um aspecto estritamente relacionado a problemas 

relativos à fratura radiculares.  Martins, Dalbert e Hugo (2015) defendem que a 

presença de restos radiculares interfere significativamente na percepção a 

respeito da saúde bucal entre indivíduos. Aqueles que possuem restos 

radiculares tendem a se identificar como sem saúde bucal em comparação com 

aqueles que não possuem restos radiculares. 

Hupp e Tucker (2009) corroboram e pontuam que é de suma 

importância manter a saúde bucal, promovendo uma possível extração dos 

restos radiculares. No entanto, faz-se necessária a avaliação pelo cirurgião dos 

riscos e benefícios do procedimento, analisando a localização, a pertinência, a 



 

possibilidade de lesões nos troncos vasculonervosos, a possibilidade de 

ingresso para a parte do seio maxilar ou outros vãos anatômicos, ou ainda, as 

habilidades diferenciadas exigidas para efetuar tal processo. Caso sejam 

verificados pontos controversos, pode-se acatar a alternativa de preservação 

do fragmento. 

Panzarini et al. (2003) destacam que, após o traumatismo, durante a 

revascularização pulpar, se as bactérias tiverem acesso ao tecido pulpar 

isquêmico  por meio de uma lacuna no ligamento periodontal, do fluxo 

sanguíneo (anacorese) ou dos túbulos dentários após uma fratura coronária  

o processo de revascularização termina e será estabelecida uma zona de 

inflamação, culminando em uma reabsorção radicular externa (inflamatória e 

progressiva).  

 Além disso, a presença do resto radicular está associada ao risco de 

edentulismo, de modo que a exodontia é importante para esses pacientes. Os 

autores destacam que os restos radiculares podem causar cáries, contribuir 

com o aumento do acúmulo de bactérias e gerar infecções, periodontites e mal 

hálito. Quanto maior a duração da presença de restos radiculares, maiores os 

riscos de complicações e infecções no paciente.  Oliveira e Gebrim (2020) 

ainda acrescentam que: 

 
O sepultamento e/ou preservação de restos radiculares com 
finalidade de ganho tecidual pode ser utilizado quando o implante for 
colocado em área com presença de resto radicular com indicação de 
exodontia e sobre essa raiz é preciso aumentar a quantidade de 
tecido mole. A restauração provisória que deverá ser feita após a 
execução do procedimento de sepultamento radicular não deve 
interferir no processo cicatricial, portanto, a manutenção do espaço 
para neoformação tecidual deve ser observada (OLIVEIRA e 
GEBRIM, 2020, p. 6). 

 
 Neste estudo não houve necessidade de ganho tecidual, de modo que a 

remoção dos restos residuais foi adequada ao tratamento. 

 Raymundo, Silva e Cavalcanti (2019) relataram um caso de paciente 

submetido à remoção de resto radicular associado à parúlide. As autoras 

destacam que o paciente buscou a clínica já com agravamento do quadro, com 

sinais de infecção. Esse caso está associado à demora na busca por 

atendimento, o que gera complicações. De acordo com as autoras, a busca por 



 

atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) está associada a uma demora 

no atendimento ao paciente, o que provoca agravamentos.  

O tratamento endodôntico é realizado quando há indicação da remoção 

do conteúdo interno dos canais radiculares. Pode consistir em pulpectomia em 

que a polpa encontra-se vital ou penetração desinfetante em que a polpa 

dentária encontra-se infectada ou necrosada.  

A anatomia dos canais radiculares, principalmente dos molares, 

apresenta significativas variações, o que dificulta a desinfecção das paredes 

que, ao continuar contaminadas, resultam no insucesso do tratamento 

endodôntico. 

As bactérias e seus subprodutos são os agentes etiológicos mais 

frequentemente responsáveis por infecções endodônticas e lesões periapicais. 

Portanto sua eliminação é apontada como um dos principais objetivos da 

preparação de canais radiculares. Consideram-se a anatomia complexa, a 

irrigação adequada e a instrumentação eficaz como elementos fundamentais 

na redução e/ou eliminação de microrganismos das áreas mais inacessíveis 

dos dutos (GOMES et al., 2013). 

Os microrganismos, permanecendo no canal radicular após o tratamento 

ou recolonizando o canal obstruído, são a principal causa de falha endodôntica. 

O objetivo principal do tratamento endodôntico deve ser otimizar a desinfecção 

do canal radicular e impedir a reinfecção. Historicamente, inúmeros compostos 

têm sido sugeridos em solução aquosa, desde substâncias inertes como 

cloreto de sódio (solução salina) até biocidas altamente tóxicos e alergênicos, 

como o formaldeído. A irrigação da câmara pulpar e dos canais radiculares é 

uma intervenção necessária e o último passo antes da vedação temporária ou 

do enchimento final durante toda a preparação do canal radicular. Consiste em 

lavar e aspirar todos os restos e substâncias que possam estar contidos na 

câmara ou nos dutos (RÔÇAS e SIQUEIRA JR, 2011). 

A técnica de irrigação consiste em inserir a agulha no canal, todavia 

tentando não a obliterar para facilitar a circulação de retorno. Também é 

importante e que, em nenhum momento, penetre além do ápice. Deve-se 

injetar, lentamente, meio centímetro cúbico da solução irrigadora, para que a 

agulha, a ponta de plástico ou borracha do aspirador absorva todo o líquido 

que flui do duto. O líquido de retorno também pode ser coletado em um rolo de 



 

algodão ou gaze. Como os irrigantes podem ter contato com os tecidos vitais, a 

solução irrigadora não deve ser um tóxico sistêmico, sem efeitos cáusticos no 

periodonto e com pouco potencial para causar uma reação anafilática 

(TAVARES et al., 2013). 

A escolha de uma solução para irrigar um canal radicular não deve ser 

aleatória, mas deve haver correspondência entre as ações particulares de uma 

substância e as condições do canal radicular em particular e quando é 

aplicada. Embora o iodo seja menos citotóxico e irritante para os tecidos vitais 

do que o hipoclorito de sódio e a clorexidina, apresenta um risco muito maior 

de causar uma reação alérgica. Ele se aplica aos compostos de amônio 

quaternário. As reações de sensibilidade ao hipoclorito de sódio e à clorexidina 

são raras e foram relatados muito poucos casos de reações alérgicas ao 

hipoclorito de sódio como irrigante endodôntico (MAREK et al., 2020). 

Neste estudo, a clorexidina foi utilizada na desinfecção do canal 

radicular. No entanto, existem outras terapias com efeitos promissores na 

desinfecção. Schlafer et al. (2010) avaliaram o efeito do LED (Diodo Emissor 

de Luz) na desinfecção endodôntica dos patógenos comumente encontrados. 

Prepararam oitenta amostras de dentes humanos extraídos, esterilizados e 

contaminados por microrganismos e divididos em dois grupos: Grupo 1 (20 

dentes receberam a PDT logo após a inoculação dos microrganismos aos 

canais) e Grupo 2 (20 dentes para controle). Para a PDT, 

Azul de Toluidina (AT) com pré-irradiação de um minuto e irradiação pela Luz 

de LED no espectro vermelho acoplado a uma ponta endodôntica que propaga 

a luz até o ápice a um comprimento de onda de 628 nm por 30 segundos. Na 

segunda etapa, a PDT foi realizada após 24h da inoculação, pois as bactérias 

estavam aderidas às paredes do conduto, de acordo com o protocolo da 

primeira etapa. Após os experimentos, foram recolhidas amostras 

microbiológicas e levadas para avaliação, na qual um grupo de controle que 

não recebeu irradiação obteve uma redução bacteriana muito baixa quando 

submetido apenas à irrigação com agente fotossensibilizador. Das amostras 

que receberam irradiação LED, a primeira série obteve um percentual de 

sobrevivência de 0,25% e, na segunda série, o percentual subiu para 4,18%. 

Ambas as experiências obtiveram resultados significativos, considerando-se 



 

que o LED raramente é usado para PDT endodôntica e necessitando de um 

estudo in vivo para avaliação das respostas em comparação ao estudo in vitro.  

Silva et al. (2010) utilizaram a terapia endodôntica convencional aliada à 

PDT na eliminação de biofilmes intracanal para avaliar a Clorexidina 2% 

associada a Polimixina B sob as bactérias como Enterococcus faecalis 

remanescentes intracanal. Dez amostras foram preparadas e contaminadas por 

E. faecalis para o estudo. Foram preenchidos por 5g de AZ 25% e 15g de 

Endo-PTC com pré irradiação de cinco minutos e irradiados por um Laser 

durante três minutos para completar a PDT e preenchidos por Clorexidina gel 

2% e Polimixina B como medicação intracanal que permaneceu durante 

quatorze dias. Para avaliação, foi coletado material microbiológico em três 

momentos, logo em seguida, a PDT, após sete dias da PDT e após sete dias 

da remoção da medicação intracanal. Concluíram que o AZ, quando associado 

ao Endo-PTC, melhorou a consistência do agente e facilitou sua manipulação 

no canal e diminuiu o potencial de manchamento dentário, mas não erradicou 

as bactérias do interior do canal, nem mesmo quando utilizadas a Clorexidina e 

Polimixina como medicação, apesar de terem se mostrado tão eficaz quanto 

HCa. Foi possível conferir que a PDT não substitui o tratamento endodôntico 

convencional, mas pode ser utilizada em associação.  

Rios et al. (2011) estudaram o efeito da luz de LED na PDT para a 

desinfecção dos canais radiculares em conjunto com NaOCl 6% em dentes 

humanos extraídos. As amostras passaram pelo processo de preparo dos 

condutos e esterilização e foram inoculadas à E. faecalis para serem divididas 

em grupos experimentais. Por trinta segundos, foram aplicados no Grupo 1: 

Irrigação com 1ml de NaOCl 6%; Grupo 2: AT 0,25ml; Grupo 3: irrigação com 

Solução Salina estéril e ativação do LED; Grupo 4: AT e ativação do LED; 

Grupo 5: 1ml de NaOCl, AT e ativação do LED. Após o experimento, foi colhido 

o material interior do canal para contagem de unidade formadora de colônias. 

Obteve-se a menor taxa de sobrevivência no grupo cinco, pois o NaOCl, em 

conjunto com a PDT, produziu maior redução. Isso se explica pelo fato de a luz 

de LED ter menor potência que a luz de Laser. Todavia, ainda é eficaz quando 

a terapia é usada em conjunto com a terapia endodôntica 

convencional. Embora os benefícios da terapia fotodinâmica sejam 

reconhecidos, optou-se pelo uso da clorexidina devido ao baixo custo. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presença de resto radicular está associada ao aumento de cáries, 

edentulismo e à má percepção relacionada à saúde bucal. O tempo de 

permanência dos restos radiculares está associado ao aumento dos riscos de 

infecções e infestação bacteriana. No entanto, em casos nos quais existe a 

necessidade de ganho tecidual, pode ocorrer a recomendação de preservação 

dos restos residuais. Trata-se de uma condição mais prevalente entre 

indivíduos idosos.  

A clorexidina foi eficiente na profilaxia. A radiografia bite wing é 

recomendada para obtenção de uma imagem ampla e assertiva dos elementos 

afetados. A extração foi considerada eficiente, embora não tenha ocorrido 

acompanhamento posterior do paciente. 
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RESUMO 
O traumatismo dentário é uma ocorrência comum que acomete principalmente 
crianças, podendo comprometer a função e a estética dos elementos dentários. Os 
dentes mais acometidos pelo traumatismo dentário são os dentes anteriores, 
podendo ser superiores ou inferiores. Além do tratamento e preservação, é de 
extrema importância realizar o acompanhamento e avaliação a longo prazo de 
pacientes traumatizados. Sendo assim, este estudo teve como objetivo relatar o 
caso clínico de traumatismo dentário com perda precoce em dentição decídua. No 
presente relato de caso, o paciente tivera queda de própria altura e relatou dor. Ao 
exame clínico, foi constatado trauma nos dentes 51 e 52 com fratura coronária 
envolvendo esmalte e 61 com fratura coronária com envolvimento pulpar. O plano de 
tratamento realizado consistiu em curativo com hidróxido de cálcio P. A. 
(Biodinâmica) e selamento com Ionômero de Vidro Fotopolimerizável (SDI) e a 
exodontia dos elementos 51 e 61, por apresentarem mobilidade excessiva e 
processo de reabsorção avançado. Foi realizada a confecção de um mantenedor de 
espaço estético após as extrações, devido a queixa estética do paciente. O 
tratamento do paciente relatado seguiu as diretrizes da Associação Internacional de 
Traumatismo Dentário (IADT) e foi considerado um sucesso. Apesar da não haver 
colaboração do paciente, todo o protocolo foi realizado. O paciente seguirá em 
acompanhamento pelos próximos cinco anos. 
PALAVRAS-CHAVE: Traumatismos Dentários, Mantenedor de Espaço, Dente 
Decíduo. 

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

 

INTRODUÇÃO  

O traumatismo dentário é causado por um impacto externo sobre o tecido 

dental, resultando em dor e danos, sendo considerado e caraterizado como um dos 

mais sérios problemas bucais especialmente entre crianças e adolescentes (AILLON 

et al., 2015). As lesões traumáticas dentárias podem variar desde simples fraturas 

em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário (SANABE, CAVALCANTE, 

COLDEBELLA e LIMA, 2009).   

Os traumatismos na dentição decídua ocorrem em 2 a cada 3 crianças em 

idade pré-escolar (RODRIGUES, CASTILHO, ANTUNES e ANTUNES, 2015). Os 

fatores relacionados ao traumatismo dentário são associados a quedas, colisões, 



 
 

acidentes automobilísticos, acidentes ciclísticos, violência física e atividades 

esportivas (BITENCOURT, CUNHA, OLIVEIRA e JARDIM, 2015).  

A perda precoce de um dente decíduo pode ocorrer por um trauma 

relacionado à queda. Tal condição pode levar a várias sequelas no desenvolvimento 

infantil, resultando em alterações oclusais, estéticas, fonéticas, psicológicas. 

Interferem, também, nas funções associadas ao sistema estomatognático e no 

relacionamento social (CORREIA, 2019).  

Os mantenedores de espaço são dispositivos ortodônticos que fazem a 

substituição de um ou mais dentes, além disso, são capazes de atuar com ação 

reabilitadora quando ocorre a perda precoce do dente decíduo. Esse método tem 

sido utilizado para preservar o espaço designado ao elemento dentário permanente, 

para que não haja desvios durante sua erupção. Além de manter o espaço, tem 

como objetivo devolver a estética inibindo o trauma ao desenvolvimento psicológico 

da criança, contribuindo, também, para a deglutição, fonética e evitando hábitos 

nocivos como a interposição lingual (DINIZ, SILVA e ZUANON, 2005).  

Diante dos fatos apresentados, o objetivo do presente trabalho foi relatar o 

caso clínico de um paciente de 4 anos, que se apresentou à Clínica Escola de 

Odontologia do Centro Universitário Univértix, após relatar queda da própria altura, 

acarretando na perda precoce dos dentes anteriores e impacto direto na cronologia e 

sequência de erupção dental.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

TRAUMATISMO DENTÁRIO NA INFÂNCIA  

O traumatismo dentário é considerado um problema de saúde pública de 

elevada prevalência na primeira infância (ANTUNES, LEÃO e MAIA, 2012). As 

lesões traumáticas podem acometer dentes e tecidos circunvizinhos, ocasionando 

prejuízos estéticos, funcionais e psicológicos à criança (MARCENES, ZABOT e 

TRAEBERT, 2001).  

A maior prevalência de traumatismo na dentição decídua em relação à 

dentição permanente pode ser justificada pelo comportamento do indivíduo na 

infância (GRANVILLE-GARCIA, DE MENEZES e DE LIRA, 2006). Nessa fase da 

vida, começam a surgir características comportamentais como, por exemplo, 

inquietação, curiosidade e insuficiência de coordenação motora para evitar quedas 



 
 

para proporcionar autoproteção. Entre esses fatores, destaca-se, também, a prática 

de esportes, aumentado a prevalência de lesões traumáticas (TRAEBERT, 

MARCON e LACERDA, 2010).   

Devido a fatores de predisposição e localização na arcada dentária, os 

incisivos centrais superiores são os dentes mais acometidos pelo trauma dental 

(DORIA e SOARES, 2016).  

  

TIPOS DE TRAUMATISMOS DENTÁRIOS  

Fratura de esmalte  

Esse tipo de fratura limita-se apenas ao esmalte, podendo ocorrer perda de 

estrutura dentária. Todavia, quando isso não ocorre, surge uma fratura incompleta de 

esmalte, havendo apenas microfraturas o esmalte (BITENCOURT, CUNHA, 

OLIVEIRA e JARDIM, 2015).   

A fratura de esmalte é o tipo mais comum de trauma relatado na primeira 

infância. Em geral, apresenta consequências mínimas e incomuns. Dessa forma, 

esse tipo de lesão pode passar despercebido pelos pais e/ou responsáveis (DORIA e 

SOARES, 2016). Tem uma maior prevalência no gênero masculino e em pessoas 

que apresentam overjet incisal aumentado ou com mau selamento labial (SILVA et 

al., 2012).  

 

Fratura coronária não complicada  

Refere-se à fratura de esmalte e dentina na qual a polpa mantém-se vital, no 

entanto ocorre a perda de estrutura envolvendo esmalte e dentina (BITENCOURT, 

CUNHA, OLIVEIRA e JARDIM, 2015).   

Esse tipo de fratura na qual não ocorre o envolvimento pulpar está associado 

ao impacto frontal em que a força exercida sob o dente é maior que a força 

suportada pelo esmalte e dentina. Ao atingir a dentina, a fratura deixa vários túbulos 

dentinários expostos impedindo que sejam transmitidos à polpa estímulos térmicos e 

químicos aumentando o risco de infecção bacteriana (ABAD, AMARAL, TAVARES e 

PIRES, 2010).  



 
 

Fratura coronária complicada  

Nesse tipo de fratura, há o envolvimento pulpar com perda de estrutura de 

esmalte e dentina, verifica-se, ainda, a presença de área hemorrágica 

(BITENCOURT, CUNHA, OLIVEIRA e JARDIM, 2015).   

A fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar é considerada uma 

situação de urgência, envolvendo um tratamento mais cuidadoso, com pouca 

invasão, para um melhor prognóstico (SANABE, CAVALCANTE, COLDEBELLA e 

ABREU-E-LIMA, 2009).  

 

Fratura corono-radicular  

São fraturas que atingem a coroa e raiz do dente, com perda de estrutura de 

esmalte, dentina e cemento, podendo ser de forma complicada ou não complicada 

dependendo do envolvimento (BITENCOURT, CUNHA, OLIVEIRA e JARDIM, 2015). 

Pode ocorrer de forma axial ou horizontal (SANABE et al., 2009), podendo ser 

observado, ainda, apenas uma linha de fratura ou múltiplas fraturas, surgindo a partir 

de impactos horizontais (PRADO et al., 2012).  

A maioria das fraturas corono-radiculares ocorrem nos incisivos permanentes 

antes de ocorrer a formação radicular completa e, na maioria das vezes, causam 

inflamação pulpar até necrose (FIDEL et al., 2011). Possuem um prognóstico 

desfavorável por causa da sua complexidade, devido ao fato de atingirem a câmara 

pulpar e a raiz, tornando o tratamento mais difícil (PRADO et al., 2012).  

 

Avulsão dentária  

Consiste no deslocamento total do dente para fora do alvéolo (RODRIGUES, 

RODRIGUES e ROCHA, 2010).  

A avulsão dentária tem prevalência de 0,5 a 16% dos casos de traumatismos, 

a maior incidência é associada aos incisivos centrais superiores, em crianças de 7 a 

12 anos, justificado pelas atividades da infância e da adolescência, o que favorece a 

exposição de traumas dentais, além da menor quantidade de fibras do ligamento e 

de rizogênese incompleta. Na dentição decídua, a avulsão tem prevalência em torno 

de 0,8% e o incisivo central também é o dente mais afetado (RODRIGUES, 

RODRIGUES e ROCHA, 2010).  



 
 

O reimplante em casos de dentes permanentes é considerado a melhor forma 

de tratamento após a avulsão, quando ocorre em até 30 minutos após a queda, 

possui prognóstico favorável. Em casos de dentes decíduos, esse procedimento não 

deve ser realizado, devido ao risco de atingir o germe do dente permanente 

(HARGREAVES e COHEN, 2011; MENEGOTTO et al., 2017).  

MANTENEDOR DE ESPAÇO ESTÉTICO  

Há vários tipos de tratamentos quando o traumatismo dentário ocorre, dentre 

eles o mantenedor de espaço. A escolha do tratamento adequado vai depender da 

avaliação da situação, do momento em que ocorreu a perda dentária, da idade da 

criança, do estágio da reabsorção radicular, além dos danos psicológicos e 

emocionais relacionados ao trauma. Ressalta-se, também, a importância da visita 

regular ao Odontopediatria para traçar um plano de tratamento oportuno (MENEGAZ 

et al., 2015).  

De acordo com Almeida (2013) e Ota et al. (2014), uma perda dentária na 

região dos dentes anteriores da dentição decídua pode impedir o desenvolvimento 

dos dentes permanentes, afetando a dimensão do arco. Além disso, para evitar o 

estabelecimento de alterações fonéticas e estéticas, deve-se recorrer aos 

mantenedores de espaço que podem ser classificados de acordo com o tipo: 

removíveis e fixos e com a função: estético e estético não funcional. Os 

mantenedores de espaço do tipo fixos são confeccionados em aço inoxidável, 

fixados aos dentes, já os removíveis são confeccionados com grampos e resina 

acrílica, podendo apresentar dispositivos, de acordo com a necessidade do caso 

(BRELAZ, VENANCIO, ALMEIDA, e AUGUSTO, 2016).   

Para indicar o uso de mantenedor de espaço estético funcional, as crianças 

devem ter ausência de um mais dente na região anterior e/ou posterior, devem ser 

colaboradoras. Esses aparelhos são indicados para prevenir hábitos bucais ruins, 

como o desenvolvimento fonético modificado (ALMEIDA, 2013).  

  

QUALIDADE DE VIDA  

O traumatismo dentário tem um impacto negativo precoce na qualidade de 

vida relacionado a saúde bucal, principalmente na primeira infância. Traumas novos 

e repetitivos podem ocorrer durante todo o período de crescimento e 



 
 

desenvolvimento da criança, afetando as estruturas dentárias, periodontais, ósseas e 

os tecidos moles (VIEIRA-ANDRADE et al., 2015; GONÇALVES et al., 2017).  

O envolvimento de dentes anteriores no traumatismo dentário pode exercer 

uma grande influência na percepção da qualidade de vida dos adolescentes. Esse 

fato é justificado pelo desconforto físico  causado inicialmente pela dor  e por 

problemas psicológicos, como a dificuldade de sorrir, que podem afetar a vida social. 

Infância e adolescência são períodos em que as relações sociais são estabelecidas 

e caracterizadas, principalmente pela aceitação do grupo em que o indivíduo 

convive, podendo ocorrer ainda a presença de bullying (BENDO, PAIVA, VARNI e 

VALE, 2014).  

É preciso orientar pais e/ou responsáveis, professores e profissionais de 

saúde, pois uma simples lesão de traumatismo dentário pode desencadear 

problemas comportamentais e de desenvolvimento (MARINHO et al., 2019).  

  

RELATO DE CASO  

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso do Paciente J. P. C. G., gênero 

masculino, 3 anos e 6 meses de idade, que compareceu a Clínica Odontológica da 

do Centro Universitário-Univértix no dia 27 de novembro de 2020, acompanhando 

pela sua responsável. Durante a anamnese, a responsável relatou que o paciente 

sofreu uma queda de própria altura ao tropeçar nas plantas da avó, apresentando 

dor na região de dentes anteriores superiores do lado esquerdo. Além disso, 

acrescentou que ele não era alérgico a nenhuma medicação e não fazer uso de 

nenhum medicamento. Foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pela responsável e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

pela criança (ANEXOS I e II). 

Em seguida, foi realizado o exame clínico e radiográfico constatando 

traumatismo dentário nos elementos 51, 52 e 61 (FIGURA 1). Os dentes 51 e 52 

apresentaram fratura coronária envolvendo apenas esmalte e o plano de tratamento 

proposto foi o acompanhamento de ambos. Em contrapartida, ao analisar o dente 61 

verificou-se fratura coronária com exposição pulpar com a presença de fístula 

(FIGURA 2) justificando os sintomas apresentados pelo paciente, mantendo como 

opção de tratamento a endodontia do elemento dentário.  



 
 

                 

                                          Figura 1- Dentes 51, 52 e 
61 com traumatismo dentário            Figura 2- Dente 61 com presença de fístula 

Fonte: Arquivo Pessoal                                                               Fonte: Arquivo pessoal                          

                                                                                                            

No entanto, devido ao comportamento não colaborador do paciente, optou-se 

por realizar no dente 61 curativo com hidróxido de cálcio P. A. (Biodinâmica) e 

selamento com Ionômero de Vidro Fotopolimerizável (SDI), seguindo-se 

acompanhamento mensal por 12 meses. O paciente realizou o acompanhamento 

corretamente durante o período, apesar disso o elemento 61 apresentou-se com 

mobilidade, sendo indicada a exodontia.  

Porém, após esse período, o paciente em questão  que já possuía 4 anos e 

8 meses  sofreu uma nova queda de própria altura enquanto estava brincando de 

bola no quintal de casa. Novamente bateu a boca no chão, avulsionando o dente 62. 

Os dentes 51 e 61 apresentaram-se com mobilidade no momento (FIGURA 3), 

sendo encaminhando imediatamente à Clínica Odontológica do Centro Universitário-

Univértix, acompanhado de sua responsável.   

 
             Figura 3- Aspecto após o segundo traumatismo dentário dos dentes 51, 61 e 62 

                                 Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 

 

Ao realizar o exame clínico e radiográfico (FIGURA 4A e B), foi constatado 

que as raízes dos dentes 51 e 61 encontravam-se em processo de reabsorção 

avançado, com indicação de exodontia para ambos os elementos, devido ao quadro 

de mobilidade que apresentavam. 

                        
Figura 4A e B: Radiografias periapicais dos dentes 51 e 52 

                                            Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Após as exodontias, o paciente seguiu em acompanhamento e relatou 

incômodo estético ocasionado pelas ausências dentárias. Assim, foi proposta a 

confecção de um mantenedor de espaço estético para solucionar a queixa do 

paciente, para manter o espaço para erupção dos dentes permanentes (FIGURA 5).  

                       
Figura 5: Aspecto após as exodontias dos dentes 51 e 61 

                                             Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Na consulta posterior, datada em 14 de março de 2022, foi realizado a 

moldagem superior com alginato Hydrogum e vazado o modelo em gesso tipo pedra 

IV, posteriormente enviado para o laboratório para a confecção do mantenedor de 

espaço protético.  
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Figura 6: Aspecto após a instalação do mantenedor de espaço 
                                         Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O paciente em questão seguirá em acompanhamento até a finalização do 

tratamento estético e, posteriormente, durante cinco anos como preconizado pela 

Associação Internacional de Traumatismo Dentário (IADT).  

  
DISCUSSÃO 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal pode ser impactada 

negativamente quando ocorre uma lesão dentária traumática, afetando a condição 

de vida social, a estética, desconfortos causados pela dor e principalmente sua 

saúde emocional (ANTUNES, LUIZ, LEÃO e MAIA, 2012). Nesse contexto, Wendt et 

al. (2010) consideram o traumatismo dentário na primeira infância um problema de 

saúde pública, que resulta em prejuízos a saúde a longo prazo e por ser um 

tratamento de alto custo. Abanto et al. (2014) e Corrêa-Faria et al. (2015) ressaltam 

que os prejuízos estéticos e psicológicos aos indivíduos traumatizados afetam ainda 

mais as relações sociais. Corroborando os estudos anteriores, no presente trabalho, 

foi observado um quadro de traumatismo dentário em uma criança de 03 anos, que 

apresentou como consequência a perda de três dentes, influenciando negativamente 

em sua qualidade de vida. 

De acordo com Piovesan, Abella e Ardenghi (2011), a fratura de esmalte  

seguida de fratura de esmalte com envolvimento em dentina  é mais frequente em 

traumatismos em crianças até os 3 anos de idade, conhecida como a idade pré-

escolar. Confirmando os achados literários, a criança do presente relato, de 3 anos 

de idade, sofreu um traumatismo após queda da própria altura ao tropeçar nas 

plantas da avó. Santos et al. (2016) e Mansini et al. (2010) salientam que os 

indivíduos do sexo masculino, entre 7 a 14 anos são mais favoráveis a terem lesões 

relacionadas ao traumatismo dentário, por serem mais ativos e exercerem mais 

atividades físicas.  



 
 

Uma pesquisa realizada por Mussareli (2015), no serviço de atendimento aos 

Traumatismos dentária da FOP-UNICAMP, avaliou que 70,1% dos pacientes 

traumatizados com fratura coronária eram do gênero masculino e 29,8% do gênero 

feminino. Em contrapartida, o estudo de Souza-Filho et al. (2011) relatou não haver 

diferença significante entre a ocorrência de traumas associadas ao gênero das 

crianças. 

Existem casos de traumatismo dentário em crianças que causam fratura 

coronária com exposição pulpar, concussão, luxação intrusiva e subluxação que são 

considerados de gravidade moderada, porém o atendimento de urgência deve ser 

realizado (SANABE, CAVALCANTE, COLDEBELLA e ABREU, 2009). A negligência 

em relação ao tratamento odontológico, após o traumatismo dentário, pode causar 

consequências graves como por exemplo, alteração de cor, mobilidade, alteração de 

posição na arcada dentária, sintomatologia dolorosa, sensibilidade, reabsorções 

radiculares ou óssea, necrose; além disso acarreta dificuldades de convívio social, 

baixa estima e problemas de relacionamentos futuros, principalmente pela ausência 

dentária (DAMASCENO, MARASSI, RAMOS e SOUZA, 2002; VIEIRA, 2003). 

As avulsões dentárias estão associadas, principalmente, a crianças na fase 

pré-escolar, pois existe a prática de esportes e brincadeiras em que podem ocorrer 

um trauma. Nessa fase, os dentes possuem menos fibras periodontais e pode 

existir, também, até a rizogênese incompleta. Uma opção no caso de avulsão é o 

reimplante dentário, podendo ser reimplantado imediatamente ou depois caso haja o 

armazenamento em meio úmido (FIGUEIREDO et al., 2018). Segundo Canever, 

Tessmann e Pires (2019) alguns autores são contra o reimplante de dentes 

decíduos, pois os danos que podem ser causados aos germes dos dentes 

permanentes predominam a beneficência. Porém, outros são a favor pois, se existir 

pouca permanência extra alveolar ou for mantido em ambiente correto, o prognóstico 

pode ser bom (HOLAN, 2013) 

Após a ocorrência do trauma, é necessário realizar o tratamento restaurador 

e/ou reabilitador, buscando resolver ou diminuir as consequências causadas por ele 

(TEIXEIRA et al., 2019). Segundo o guia da Associação Internacional de 

Traumatismo Dentário (IADT), o tratamento conservador é uma das primeiras 

opções, utilizando o cimento de ionômero de vidro e pasta de hidróxido de cálcio, 

com prognóstico favorável para continuação do desenvolvimento radicular, em casos 



 
 

de fratura coronária com exposição pulpar. Diante disso, no presente relato, foi 

realizado curativo com hidróxido de cálcio P.A, selamento com ionômero de vidro 

fotopolimerizável e acompanhamento do dente devido a não colaboração do 

paciente. 

De acordo com Costa et al. (2020), as más experiências em tratamentos 

odontológicos anteriores, o medo dos materiais utilizados e a sensibilidade de 

vulnerabilidades contribuem para que o paciente infantil tenha medo, principalmente 

pela interação com pessoas desconhecidas e a sensação de invasão corporal. Esse 

medo ou estresse trazem em conjunto a escapatória do tratamento, que muitas 

vezes podem comprometer o sucesso no tratamento da saúde bucal (CESAR, 

MORAES, MILGROM e KLEINKNECHT;1993; MORAES, AMBROSANO e SINGH, 

2000). 

O que define o tratamento em diferentes tipos de traumas são fatores como a 

presença de algum grau de mobilidade no dente acometido e o grau de magnitude 

do deslocamento, o estágio de desenvolvimento dentário e o estado do sucessor 

permanente (LOSSO, TAVARES, BERTOLI e BARATTO-FILHO, 2011; COSTA et 

al., 2019). Neste relato de caso, foi observada mobilidade excessiva, principalmente 

após a segunda queda que a criança sofreu, ao longo do acompanhamento do 

tratamento, optou-se por realizar a exodontia. 

Quando o germe do sucessor permanente ainda não atingiu a formação de 

2/3 da raiz, é considerada uma perda prematura, podendo ter como consequências 

a deglutição atípica, alterações na fala, extrusão do dente antagonista, apinhamento, 

migração dos dentes adjacentes e o perímetro do arco diminuído (SILVA et al., 

2019). O espaço do sucessor permanente deve ser preservado quando o elemento 

decíduo é perdido antecipadamente, podendo ser necessário o uso de dispositivos 

chamados mantenedores de espaço (PAWAR, 2019). Devido à queixa estética 

relatada pelo paciente e por sua mãe (responsável), optou-se por realizar a 

confecção do mantenedor de espaço estético/funcional. 

Segundo Ota et al. (2014) e Pereira e Miasato (2010), após a perda precoce 

dos dentes decíduos, é importante que haja a reabilitação estética-funcional, pois 

auxilia no aumento da autoestima do paciente, bem como na fala e na deglutição 

com o resultado funcional. Em contrapartida, o uso dessa reabilitação impossibilita a 

visibilidade do germe sucessor, trazendo, também, o risco de irritação na mucosa e 



 
 

um possível contato prematuro (VINOTHINI et al., 2019). Foi constatado, em um 

estudo na Alemanha, que, após um trauma nos dentes decíduos, mais da metade 

dos pacientes com idade até os 3 anos tiveram sequelas na dentição permanente, 

podendo ter correlação na mineralização do osso que ainda não está completa 

(SENNHENN-KIRCHNER e JACOBS, 2006). Mediante a esses relatos literários, faz-

se necessário o acompanhamento do paciente mesmo após a erupção dos dentes 

permanentes. 

Um trabalho realizado por Marinho e colaboradores (2019), a respeito da 

qualidade de vida e o trauma dental, considerou esse quadro um problema de saúde 

pública que causa grandes consequências. A pesquisa ainda cita que o indivíduo e 

também seus familiares sofrem consequências negativas que afetam a qualidade de 

vida do paciente acometido. O assunto em questões é citado em diversos trabalhos 

dispostos sobre essa narrativa. Cortes Marcenes e Sheiham (2001) concordam 

quando dizem que esses traumas a maioria das vezes originam lesões extensas, 

dolorosas que influenciam na funcionalidade da face entre outros causando também. 

Santos et al. (2021) salientam, em seu estudo, que diante da elevada prevalência de 

traumatismos dentários, há grande impacto na qualidade de vida de crianças, 

tornando-se necessário adotar estratégias preventivas ao traumatismo denário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tratamento do paciente relatado no presente trabalho seguiu as diretrizes 

da Associação Internacional de Traumatismo Dentário (IADT). O tratamento do 

paciente consistiu em curativo com hidróxido de cálcio P. A. (Biodinâmica), 

selamento com Ionômero de Vidro Fotopolimerizável (SDI) e exodontia dos 

elementos 51 e 61 por apresentarem mobilidade e processo de reabsorção 

avançado. Foi realizada a confecção de um mantenedor de espaço estético após as 

extrações, pois o germe do sucessor dentário deve ser preservado. O tratamento foi 

considerado um sucesso e, apesar de não haver colaboração do paciente, todo o 

protocolo foi realizado. O paciente seguirá em acompanhamento pelos próximos 

cinco anos. 
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RESUMO 

A anestesia local é o passo mais importante para um tratamento odontológico ser 
bem-sucedido. Obter conhecimento das técnicas anestésicas transmite segurança 
tanto para o paciente, quanto ao profissional para realizar os procedimentos. O 
bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI) é a técnica anestésica mais utilizada para 
realizar procedimentos em dentes posteriores inferiores, porém apresenta grande 
taxa de insucesso. E essa taxa de insucesso está ligada a variações anatômicas, 
erros na aplicação da técnica e tipos de soluções anestésicas utilizada. Sendo assim 
este trabalho tem como objetivo mostrar a eficácia e segurança do fármaco articaína 
com epinefrina 1:100.000, no bloqueio do nervo alveolar inferior. Este trabalho 
constituiu-se em um estudo clínico, no qual foi realizado o bloqueio do nervo alveolar 
inferior (BNAI), para o tratamento endodôntico de um molar inferior. Para a 
realização do estudo foi escolhido um paciente que foi totalmente esclarecido sobre 
o procedimento, 

Através deste estudo, pode-se concluir que a articaína com 
epinefrina 1:100.000, obteve uma boa segurança e eficácia para o bloqueio do 
Nervo alveolar inferior, é um anestésico seguro em relação a parestesia e que sendo 
injetado de maneira correta transmite total segurança para o profissional realizar o 
procedimento de forma segura. 

PALAVRAS-CHAVE: Articaína;  

 

 

INTRODUÇÃO  

 O Sucesso da anestesia local é o passo mais importante para um tratamento 

odontológico ser bem-sucedido, e nos procedimentos endodônticos não é diferente. 

Na endodontia, a anestesia local é o método mais utilizado. (PARIROKH e ABBOT, 

2014). O conhecimento e o domínio das técnicas são de extrema importância para o 

profissional realizar os procedimentos de maneira segura. (Abreu, 2020).  

    O bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI) é a técnica anestésica mais 

utilizada para realizar procedimentos em dentes posteriores inferiores. (WILLET et al., 

2008). O fármaco articaína com epinefrina 1:100.000 é um dos anestésicos de maior 

confiança e que se difunde melhor nos tecidos moles e ossos da região onde é 

aplicado. (SOUZA et al., 2012). A articaína é uma base anestésica do tipo amida, 

seus bons resultados clínicos fizeram com que, desde de sua introdução no mercado, 
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a articaína com epinefrina 1:100.000 se tornasse cada vez mais popular pelos 

cirurgiões-dentistas, tornando-se um dos anestésicos mais utilizados pelos 

profissionais. (MALAMED, 2001). 

    A anestesia local é um grupo de agentes químicos, é o método mais seguro 

para controlar a dor na odontologia. Dentre as técnicas de anestesia local existentes 

os bloqueios de nervos, são os mais utilizados na odontologia como o maxilar, 

mentoniano e alveolar inferior. (FERNANDA, 2007). 

    A articaína foi sintetizada em 1974, comercializada na Alemanha e na Suíça 

no final dos anos de 1970 e foi recentemente introduzida na odontologia brasileira. 

(MELO e PERES, 2014). Desde então, o fármaco anestésico vem fazendo sucesso 

entre os profissionais, os dando segurança e eficácia para realização de 

procedimentos. (CORRÊA, 2018). 

   Estudos demonstraram que a articaína com epinefrina 1:100.000 é um 

anestésico de total segurança no bloqueio do nervo alveolar inferior, no entanto ainda 

não existe um consenso de qual dos anestésicos utilizados na odontologia apresenta 

maior eficácia. Assim, é de extrema importância que o cirurgião-dentista tenha total 

conhecimento do tipo de anestésico utilizado, qual técnica irá utilizar para o 

procedimento ser bem-sucedido. (MALAMED, 2005).                              

   Sendo assim, este trabalho tem como objetivo mostrar a eficácia e segurança 

do fármaco articaína com epinefrina 1:100.000, no bloqueio do nervo alveolar inferior.  

 

 

 

 

 

  com epinefrina 1:100.000

 (SOUZA et 

al., 2015). 
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 Muito utilizado na Alemanha e nos Estados Unidos e ganhando cada vez mais 

espaço no Brasil a articaína com epinefrina 1:100.000, apresenta como suas 

características início de ação rápido, baixa toxicidade, menor meia vida e uma das 

maiores potências dentre todos os sais anestésicos utilizados atualmente na 

odontologia, além de apresentar alta difusão tecidual e alta penetração, garantindo 

maior segurança e confiabilidade no seu uso. Mesmo apresentando inúmeras 

características positivas, alguns estudos levantados mostraram que este anestésico 

é contraindicado para pacientes anêmicos, insuficiência respiratória ou cardíaca. 

(CORRÊA, 2018). 

 

Bloqueio do nervo alveolar inferior 

 O bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI) é o procedimento anestésico de 

maior uso na odontologia, usado para diversos procedimentos odontológicos o BNAI 

mesmo sendo uma técnica de grande uso também apresenta grande taxa de 

insucesso. E essa taxa de insucesso está ligada a variações anatômicas, erros na 

aplicação da técnica e tipos de soluções anestésicas utilizada. (NOVAES, 2018). 

 Localizado no canal mandibular o nervo alveolar inferior é o ramo de maior 

volume que compõe o nervo mandibular, dentro desse canal o nervo alveolar se 

apresenta interligando através de ramos comunicantes, realizando conexão entre os 

dentes molares, pré-molares, caninos e incisivos. (NOVAES, 2018). 

 Atualmente, na odontologia, o bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI) é 

usado para aplicação de anestesia local para diversos procedimentos. O sucesso do 

BNAI depende de a solução anestésica ser injetada na área correta, ou seja, na 

proximidade do nervo e para que não ocorram falhas é necessário que o paciente 

tenha uma abertura adequada da boca, que o profissional coloque a agulha na 

posição correta e espere o tempo necessário para a anestesia se instalar. 

(NOVAES, 2018). 

 Para que não ocorra erro no bloqueio do nervo, a agulha deve ser inserida na 

mucosa esticada, após o profissional a posicionar no local correto, algumas gotas de 

solução anestésica local são depositadas na área e a penetração com a agulha 

continua é realizada até a resistência óssea ser sentida. A profundidade de 

penetração da agulha costuma variar de 19 a 25 mm e a aplicação deve ser lenta. 

(ABREU, 2020). 
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 A maior explicação para falha do BNAI é a falta de conhecimento do 

profissional sobre a região anatômica, especialmente que a localização do forame 

mandibular costumar variar entre pessoas. O sucesso do bloqueio do nervo alveolar 

inferior se relaciona a deposição de solução anestésica local próximo ao nervo, 

antes do mesmo entrar no forame mandibular e para que o cirurgião-dentista 

consiga realizar o BNAI com sucesso e segurança é totalmente necessário que a 

solução anestésica entre em contato com o NAI e para que isso aconteça o 

profissional deve estar atento as variações na posição mandibular, principalmente do 

forame. (NOVAES, 2018). 

 

Técnicas anestésicas 

 O uso de soluções e técnicas anestésicas na odontologia são recursos 

utilizados para o controle da dor. Com o passar do tempo novas técnicas foram 

surgindo, a maioria dessas evoluções teve como seu principal objetivo a melhoria do 

bem-estar do paciente durante as consultas odontológicas.   

 Nos primeiros registros de anestesia eram utilizados: vapores de ervas, 

mistura de substâncias contendo ópio, éter, clorofórmio e ciclopropano. De acordo 

com a evolução essas drogas foram sendo substituídas. (PRADO, MALAMED E 

ANDRADE, 2014). 

 A anestesia local promove a perda de sensibilidade sem que haja a 

inconsciência do paciente, seja o tratamento clínico ou cirúrgico, para uma anestesia 

segura com boa profundidade e duração adequada o cirurgião-dentista deve 

dominar as técnicas anestésicas, ter conhecimento sobre os anestésicos utilizados e 

dominar as características anatômicas. Além de escolher as agulhas de tamanho 

correto para evitar complicações e obter sucesso na realização da técnica. (PRADO, 

MALAMED E ANDRADE, 2014). 

 Para que o cirurgião possa fazer um atendimento tranquilo e seguro, existem 

vários sais anestésicos disponíveis no mercado. O uso correto destes, associados 

com a realização de uma técnica anestésica correta, dá total segurança para a 

realização de qualquer procedimento como por exemplo cirurgias e tratamento 

endodôntico. (RAMACCIATO, 2011). 

 Entre as técnicas utilizadas na odontologia, o bloqueio do nervo alveolar 

inferior (BNAI) é uma das mais utilizadas. Ela consiste na introdução de uma agulha 

quase na sua totalidade na base do triângulo imaginário que se forma no trígono 
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retro molar, normalmente 1 cm acima do plano oclusal, sempre apontando o bisel 

para o ramo da mandíbula. (ROBERTO, 2018). 

 

Tratamento endodôntico 

 A endodontia passou a ser reconhecida como uma especialidade 

odontológica no ano de 1963 e regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de 

Odontologia através da Resolução CRO-90, de 14 de julho 1975. (LEONARDO, 

2005). 

 O tratamento endodôntico tem por finalidade a prevenção, diagnóstico e 

tratamento das afecções que acometem a polpa dental vital ou necrosada da 

cavidade endodôntica e os tecidos periodontais adjacentes. Com os avanços atuais 

de técnicas e materiais de intervenção na terapia endodôntica, vem crescendo o 

número de profissionais que se especializam na área e consequentemente o número 

de tratamentos realizados com sucesso, associado a uma limpeza eficiente dos 

canais radiculares, modelagem e obturação dos mesmos. No entanto, o tratamento 

endodôntico tem como uma de suas principais finalidades a modelagem, limpeza e 

desinfecção do canal radicular, sendo realizada através da remoção do tecido 

pulpar, restos necróticos e microrganismos presentes. (SILVA et al., 2015). 

 

  

 T.N, 18 anos de idade, sexo masculino compareceu a clínica do 

centro universitário Univértix queixando dor nos dentes, foi realizado o exame clínico 

e, através do mesmo, foi constatado uma cárie extensa no dente 46. Após a 

realização de exame radiográfico periapical foi constatado pulpite irreversível 

sintomática e o paciente encaminhado para tratamento endodôntico (FIGURA 1). 
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Figura 1: Radiografia periapical dente 46 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Para a realização do tratamento, foi realizado o bloqueio do nervo alveolar inferior 

(BNAI). -

 

 

Figura 1: aplicação do anestésico tópico 

Fonte: Arquivo pessoal. 

articaína com 

epinefrina 1:100.000,  
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Figura 2 :anestésico, carpule e agulha. 

Fonte: Arquivo pessoal 

           

Como referência de ponto para o bloqueio do nervo, 

 

 
Figura 3: Bloqueio do BNAI. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Após ser considerado corretamente anestesiado, foi realizado o isolamento 

absoluto com lençol de borracha e grampo 205, e assim dando início ao acesso. 

(FIGURA 5) 

 
Figura 4 Isolamento absoluto do dente 46 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Posteriormente o acesso foi realizado, e o tratamento endodôntico foi finalizado 

em três sessões. Na primeira sessão foi realizado o acesso na face oclusal do 

dente 46 e medicação intracanal com hidróxido de cálcio PA, e restauração 

temporária com CIV (Cimento de Ionômero de vidro). Já na segunda sessão foi 

feito a odontometria, alargamento cervical com as limas 35,40 e 45 e o 

alargamento com as brocas gates 1,2,3,4 e novamente a restauração temporária. 

Na terceira e última sessão foi feito o preparo apical, escalonamento, prova do 

cone e obturação, assim finalizando o tratamento. (FIGURA 6) 
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Figura 5: Tratamento endodôntico do dente 46 finalizado 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Finalizando o tratamento, foi aplicado um questionário de parestesia para o 

paciente responder após 24 horas  

            

Figura 6 Questionário de parestesia 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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DISCUSSÃO  

 É de extrema importância que o cirurgião dentista obtenha conhecimento de 

qual anestésico ele irá utilizar, como suas indicações e suas limitações. No 

mercado existe vários tipos de anestésico, alguns exemplos são a lidocaína e a 

articaína que são dois dos mais utilizados pelos profissionais. A literatura 

demonstra que ambos são seguros e eficazes para a técnica de bloqueio do NAI 

e para outras técnicas anestésicas, mas, no entanto,

 (ABREU, 2020).  

 Estudos demonstram que o índice de sucesso de anestesia local em molares 

inferiores é baixo, que o bloqueio do nervo alveolar inferior ainda há falhas, 

mesmo sendo o mais comum para realizar qualquer tipo de procedimentos. 

(GOMES, 2011). A articaína com epinefrina 1:100.000 é a base anestésica que 

melhor se difunde na técnica de bloqueio do NAI comparado a outros sais 

anestésicos. O insucesso do BNAI ocorre por diversos motivos e o principal deles 

é que a localização do forame pode variar, assim colaborando para falhas na 

obtenção da anestesia do nervo alveolar inferior. (MALAMED, 2011). 

 No BNAI são anestesiados o nervo alveolar inferior (NAI), ramo da divisão 

posterior do nervo mandibular, nervo mentoniano, nervo incisivo e nervo lingual, 

sendo assim as áreas anestesiadas são: molares inferiores, até a linha média, 

corpo da mandíbula, mucosa anterior ao primeiro molar inferior, dois terços do 

hemiarco da língua, assoalho da cavidade oral. (MALAMED,2001). 

 Geralmente, os dentes mandibulares posteriores são os que apresentam o 

maior desafio anestésico, e o sucesso da anestesia nesses dentes é menos 

eficaz que nos dentes maxilares. (NUSSTEIN, READER e DRUM, 2010). Há 

vários fatores que influenciam diretamente na 

(NUSSTEIN, READER e DRUM, 2010). 

 Outros motivos de falhas e desconforto para o bloqueio do NAI está ligado a 

espessura das estruturas que a agulha atravessa, e o tipo de agulha utilizada. A 

espessura correta da qual a agulha deve passar para obter o acesso ao NAI é 25 

a 32 milímetros, uma vez que as agulhas de uso odontológicos possuem um 

bisel, que tende a desviar conforme a penetração entre os tecidos moles do 

nervo anestesiado. (GOMES, 2011). 
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 A parestesia do nervo alveolar inferior é uma alteração sensorial que traz ao 

paciente desconforto, principalmente pela ausência de sensibilidade na região 

afetada. A principal causa da parestesia é a injeção de anestésicos. (SOUSA et 

al., 2018). Formigamento, fisgada, dormência e alterações de frio e calor são os 

principais desconfortos da parestesia, que são provocados por fatores 

mecânicos, patológicos, químicos e físicos. (LOPES e FREITAS, 2013).      

 No procedimento realizado neste estudo, foi utilizado uma agulha longa de 32 

mm e calibre 27, além de dois tubetes de articaína com epinefrina 1:100.000, e 

não houve nenhuma complicação decorrente a solução anestésica utilizada, o 

que colabora com a literatura de que a articaína é um anestésico seguro quando 

utilizado de forma apropriada e que as causas de parestesia é pouco frequente 

comparado a outros sais anestésicos, principalmente em técnicas de bloqueio. 

(ABREU, 2020).  

 No caso realizado, obtivemos o sucesso do bloqueio do NAI com o uso de 

dois tubetes e sem 

 com 

epinefrina 1:100.000

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através deste estudo, pode-se concluir que a articaína com epinefrina 

1:100.000, obteve uma boa segurança e eficácia para o bloqueio do Nervo 

alveolar inferior, é um anestésico seguro em relação a parestesia e que sendo 

injetado de maneira correta transmite total segurança para o profissional realizar 

o procedimento de forma segura.       
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