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reSumo
Introdução: Foi avaliado, neste estudo, a microinfiltração em slot proximal de molares decíduos restaurados 
com os seguintes ionômeros de vidro disponíveis no mercado: G1 – Cimento antimicrobiano (Fórmula 
e Ação); G2 – ChemFlex™ (Dentsply); G3 – Densell® MPLC (Dental Medrano S.A); G4 – Maxxion R 
(FGM); G5– Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); G6 – Vitremer (3M/ESPE);  G7 - Vitro Fil LC (DFL) 
e G8 -  Vitro Molar (DFL). Método: Foram selecionados 40 molares decíduos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da Universidade de Mogi das Cruzes, nos quais foram realizados preparos tipo slot pro-
ximal. Após os preparos, os dentes foram divididos em 8 grupos e restaurados seguindo as especificações 
dos fabricantes. Depois do tempo de presa, realizou-se a impermeabilização dos dentes, seguida de imersão 
em corante azul de metileno, pelo período de 4 horas. As amostras foram, então, seccionadas em sentido 
longitudinal e três examinadores previamente calibrados atribuíram notas de 0 a 3 para o grau de microin-
filtração. Foi obtido um índice de Kappa entre os examinadores, e o teste de concordância de Wendall. Os 
resultados foram tratados com teste estatístico de Anova, complementado por Tukey. Resultados e conclusão: 
Observou-se que o grupo que apresentou menor grau de microinfiltração foi o G7, porém sem diferença 
estatística com os grupos G3, G6 e G8. O G1 foi o grupo que apresentou maior grau de microinfiltração.

deSCritoreS: Microinfiltração - Cimento de ionômero de vidro - Materiais dentários.

ABStrACt

Introdction: The aim of the study was to evaluate microleakage in proximal slot of deciduos molars using 
eight different marks of glass ionomer. Methodis: Fourty deciduos molars were selected from the Human 
Dental Bank of Mogi das Cruzes University underwent proximal slot cavities.  They were then randomly 
divided into 8 groups and restored following the manufacturer specifications [G1 – Cimento antimicro-
biano (Fórmula e Ação); G2 – ChemFlex™ (Dentsply); G3 – Densell® MPLC (Dental Medrano S.A); G4 
– Maxxion R (FGM); G5– Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); G6 – Vitremer (3M/ESPE);  G7 - Vitro 
Fil LC (DFL) e G8 -  Vitro Molar (DFL)]. After setting time, we performed waterproofing followed by 
submersion in blue methyilene during 4 hours.  Molars were crosscut on a longitudinal fashion and three 
blinded examiners scored the microleakage from 0 to 3.  Results: Groups 3, 6, 7 and 8 had similar scores 
and represented the lowest degree of microleakage.  Conclusion: Group 1 had higher scores and represented 
the highest degree of microleakage.

deSCriptorS: Microleakage - Glass-ionomer cement - Dental materials.

AvAliAÇÃo IN VITRO dA miCroinFiltrAÇÃo de diFerenteS CimentoS de ionÔmero de vidro

IN VITRO EVALUATION OF THE MICROLEAKAGE IN DIFFERENT KINDS OF GLASS IONOMER CEMENTS
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introduÇÃo
O cimento de ionômero de vidro (CIV) foi desenvol-

vido por Wilson e Kent20 em 1972, a partir da união de 
dois cimentos utilizados na Odontologia: o cimento de 
policarboxilato de zinco e o cimento de silicato. Por pos-
suir módulo de elasticidade semelhante ao da estrutura 
dental, os autores relataram que o cimento ionomérico 
possuía uma aumentada resistência aos ciclos termomecâ-
nicos que ocorrem na cavidade bucal, se comparado com 
as resinas compostas (Raggio16 2004, Wilson e Kent20, 
1972). O CIV também apresenta adesão química ao es-
malte e à dentina, coeficiente de expansão térmica linear 
muito próximo ao do dente, é hidrofílico, biocompatível 
e libera flúor para o meio bucal (Bussadori et al3, 2000). 

Os CIVs, semelhantemente aos cimentos de policar-
boxilato, dos quais são originários, apresentam adesão ao 
tecido mineralizado do dente, proporcionando bom ve-
damento marginal e diminuição da progressão das lesões 
de cárie (Wilson e McLean21, 1998).

Durante o estágio inicial de presa, o CIV convencio-
nal está sujeito à embebição e, no estágio final, à siné-
rese, portanto necessita de proteção durante o período 
de presa. Segundo Raggio16 (2004), a reação de presa 
ocorre nas primeiras 24 horas após a inserção do mate-
rial e, nessa fase, as propriedades mecânicas ainda não 
se apresentam de forma integral, sendo necessário, por 
esse motivo, recobrir o material com algum agente pro-
tetor, como o verniz que acompanha o próprio material, 
esmalte cosmético de unha incolor ou adesivos fotopoli-
merizáveis (Nagem e Domingues13, 2000). A utilização 
de um agente protetor na superfície oclusal leva a dimi-
nuição da microinfiltração (Doerr et al5,1996, Myaki et 
al12, 2001, Virmani et al19, 1997).

Por ser utilizado em grande escala, principalmente no 
âmbito de saúde pública e promoção de saúde, o CIV 
vem sendo constantemente estudado e sofrendo modifi-
cações em sua formulação inicial, visando a uma melhora 
em suas propriedades físicas, químicas e mecânicas (Bus-
sadori et al3, 2000, Raggio15, 2001, Raggio16, 2004).

Os ionômeros de vidro modificados por resina foram 
introduzidos para superar os problemas de sensibilidade 
à umidade e a baixas propriedades mecânicas iniciais as-
sociadas aos cimentos convencionais. A reação de presa 
química ocorre, pois é uma característica inerente aos 
CIV, porém a presença de fotoiniciadores auxilia no 
controle de presa (Bussadori et al3, 2000, Navarro e Pas-
cotto14, 1998, Raggio16, 2004).

Juntamente com os cimentos de silicato, os CIVs fo-

ram os únicos materiais restauradores diretos que apre-
sentaram o coeficiente de expansão térmica mais próxi-
mo ao do dente. Essa propriedade gera menos tensões na 
interface, resultando em menor formação de fendas nas 
margens da restauração. Além disso, sua menor sensibi-
lidade à umidade dentinária permite uma melhor ade-
são ao tecido, apresentando, assim, um ótimo selamento 
marginal a curto e longo prazo (Bussadori et al3, 2000).

Microinfiltração pode ser definida como a passa-
gem de bactérias, fluidos, moléculas e íons entre as 
paredes das cavidades e o material restaurador, sendo 
indetectável clinicamente (Kidd8, 1976, Morabito e 
Defabianis11,1997). A microinfiltração marginal acarreta 
insucesso da técnica e material restaurador empregado 
(Bussadori et al3, 2000). 

Hallett e Garcia-Godoy7 (1993) compararam a mi-
croinfiltração de CIV convencionais com CIV modifi-
cados por resina e observaram que os cimentos modi-
ficados por resina não obtiveram melhor desempenho 
quando comparados aos convencionais. Salles18 (2002) 
comparou a microinfiltração marginal in vitro de resi-
nas compostas, CIVs modificados por resina e resinas 
compostas modificadas por poliácidos e concluiu que 
nenhum material foi capaz de impedir completamente 
a microinfiltração, porém o CIV e as resinas compostas 
modificadas por poliácidos apresentaram menores valo-
res de microinfiltração.

Guedes-Neto et al6 (2005) avaliou a microinfiltra-
ção marginal de cimentos de ionômero de vidro con-
vencionais e modificados por resina e constatou que os 
modificados por resina foram mais eficazes em evitar a 
microinfiltração marginal.

Doerr5 (1996) comparou o efeito da termociclagem 
nas infiltrações dos ionômeros de vidro convencionais 
e dos ionômeros de vidro modificados por resina e os 
resultados obtidos mostraram que nem a termociclagem, 
nem o material utilizado tiveram efeito significante na 
penetração do corante. Bijella et al2 (2001), em seu estu-
do, também constatou que a termociclagem não mostra 
diferença estatisticamente significante  quando utilizada 
ou não.

Segundo Raggio16 (2004), não há consenso na litera-
tura em relação ao grau de microinfiltração dos materiais 
indicados para o Tratamento Restaurador Atraumático. 
A mesma autora (Raggio15, 2001) encontrou maior mi-
croinfiltração na parede cervical para o Ketac Molar (3M 
ESPE), enquanto Myaki12 (2001) não encontrou dife-
renças estatísticas comparando o Fuji IX (G.C. Corp) e 
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o Ketac Molar (3M ESPE). 
Raggio15 (2001) afirma que há na literatura inúmeros 

trabalhos que relatam o sucesso clínico dos cimentos de 
ionômero de vidro no TRA, principalmente em dentes 
permanentes. Entretanto, ainda há lacunas quanto ao 
estudo laboratorial dos materiais utilizados nesse trata-
mento, assim como o uso desses em dentes decíduos.

A proposta deste trabalho é avaliar, in vitro, as carac-
terísticas e o comportamento de seis diferentes cimentos 
de ionômero de vidro em relação à microinfiltração. 

mÉtodo
Os cimentos de ionômero de vidro utilizados no ex-

perimento e seus respectivos fabricantes estão descritos 
na Quadro 1.

auxílio de paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana 
Ltda., Brasil), enquanto a profundidade foi aferida por 
meio de marcação prévia no instrumento cortante ro-
tatório. As pontas diamantadas utilizadas na confecção 
das cavidades foram de nº 1090 (K.G./Sorensen), e os 
preparos foram realizados sob refrigeração, em alta rota-
ção (Roll Air, Kavo, Ind. Bras.). As pontas diamantadas 
eram substituídas a cada 5 preparos, para evitar seu des-
gaste. Os dentes permaneceram mais 48 horas em água 
destilada para posteriormente receberem o material res-
taurador.

Os dentes foram divididos aleatoriamente em 8 gru-
pos (n= 5) e restaurados com os seguintes materiais: 
Grupo 1 – Cimento antimicrobiano (Fórmula e Ação); 
Grupo 2 – ChemFlex™ (Dentsply); Grupo 3 – Densell® 
MPLC (Dental Medrano S.A); Grupo 4 – Maxxion R 
(FGM); Grupo 5 – Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); 
Grupo 6 – Vitremer (3M/ESPE);  Grupo V7 - Vitro Fil 
LC (DFL) e Grupo V8 -  Vitro Molar (DFL). Todos os 
grupos passaram por profilaxia com pedra-pomes e esco-
va de Robinson, lavagem e secagem antes de receberem 
os materiais restauradores, que foram manipulados de 
acordo com as instruções de cada fabricante.

Todos os grupos foram restaurados seguindo-se as 
especificações do fabricante, principalmente quanto ao 
condicionamento e tratamento de superfície indicados. 
Os materiais foram manipulados em bloco de papel e 
com espátula plástica (S.S.White) e a inserção do ma-
terial na cavidade foi realizada com espátula de inserção 
anodizada Duflex.

As restaurações foram realizadas com os dentes apoia-
dos em cera utilidade (Polidental Indústria e Comércio 
Ltda., São Paulo, Brasil), devido ao estágio avançado de 
rizólise que alguns apresentavam. Os dentes foram en-
voltos com banda matriz de aço inox 0,05 x 5 x 500mm 
(Injecta) e esta fixada através de cunhas de madeira po-
sicionadas longitudinalmente nas faces proximais dos 
dentes.

Após 24 horas, os ápices dos dentes receberam im-
permeabilização com resina epóxica (Araldite Hobby, 
Brascola), obtendo-se um vedamento total. Foi então 
aplicada uma camada espessa de esmalte cosmético de 
cor vermelha (Niasi Ind. Bras.) em toda a superfície do 
dente, com exceção de 1,5mm ao redor das restaura-
ções.

Decorridas 24 horas da impermeabilização, as amos-
tras foram mergulhadas em solução de azul de metileno, 

Quadro 1 – Materiais utilizados, fabricantes e lotes

Material Fabricante Lote

Cimento 
Antibacteriano Fórmula e Ação 144754/1

ChemFlex™ Dentsply 0501000411

Densell® MPLC Dental Medrano 
S.A. DK0127

Ketac™Molar 
Easymix 3M ESPE 197603

MaxxionR FGM 7898032320721

Vitremer™ 3M ESPE 20040209

Vitro Fil LC DFL 05020153

Vitro Molar DFL 04111203

Todos os testes foram realizados após consentimen-
to do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Mogi das Cruzes, parecer 067/2005.

Selecionaram-se para essa parte do experimento 40 
molares decíduos hígidos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da Disciplina de Anatomia da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes, mantidos em água destilada 
por 60 dias previamente à utilização.

Os preparos cavitários realizados foram do tipo “slot” 
vertical nas faces proximais de cada dente, tendo como 
dimensões 2mm de altura (cérvico-oclusal), 3mm de 
largura (vestíbulo-lingual) e 2mm de profundidade na 
superfície proximal, com a margem gengival em esmalte. 
As medidas de largura e altura foram conferidas com o 
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pH 7,2, concentração 0,5% (Fórmula e Ação Farmácia 
– São Paulo) por 4 horas. Após este tempo, as amostras 
foram lavadas em água corrente por 1 minuto, e deixadas 
sobre papel absorvente por 2 horas, em superfície plana.

A termociclagem não foi realizada, baseando-se em 
estudos de Doerr5, (1996) e Bijella et al2, (2001), que 
mostram que não há influência desta perante o grau de 
microinfiltração.

O seccionamento das amostras foi realizado com dis-
co flexível diamantado (K.G. Sorensen – Ø 22mm / Es-
pessura: mono face = 0,10mm e dupla face = 0,15mm) 
inserido em peça reta (Dabi Atlante N270), passando 
pelo centro das restaurações, dividindo o corpo de prova 
em duas partes, uma vestibular e outra lingual/palatal. 
Somente uma parte de cada amostra foi avaliada e a es-
colha foi feita aleatoriamente.

Para avaliar a microinfiltração, utilizou-se o Coefi-
ciente de Kappa, no qual três examinadores, previamen-
te calibrados, atribuíram valores à penetração do corante 
através de visualização de fotografia digital dos corpos de 
prova, segundo a escala proposta em 1995 por Salama, 
Riad e Megid17:

0: sem penetração do corante;
1: penetração do corante na parede incisal ou gengi-

val, porém não em toda a extensão;
2: penetração do corante em toda a extensão da pare-

de incisal ou gengival, porém sem atingir a parede axial; 
3: penetração do corante em toda a extensão da pare-

de incisal ou gengival, assim como a parede axial.
Os valores obtidos foram analisados estatisticamente 

sob o teste de concordância de Wendall e os resultados 
foram tratados com teste estatístico de Anova comple-
mentado por Tukey.

reSultAdoS
Ao aplicar o teste de concordância de Wendall, ob-

servou-se significância variando de 1 a 5 % entre os três 
examinadores. A Tabela 1 mostra os valores das médias 
obtidas com a estatística ANOVA complementada por 
Tukey (valor crítico 0,54345). 

diSCuSSÃo
A microinfiltração pode ocorrer por alterações di-

mensionais e falta de adaptação do CIV. Como conse-
qüências pode provocar manchamento da restauração, 
sensibilidade pós-operatória, aparecimento de lesões de 
cáries recorrentes, degradação ou até perda da restaura-
ção (Bussadori et al3, 2000).

O CIV é considerado um material quimioterápico 
devido à liberação de fluoretos, ao coeficiente de expan-
são térmico-linear próximo ao dente e à sua ação bacte-
riostática Bussadori e Masuda4, (2005), Massara et al.10, 
(2002), Mason e Ferrari9 (1994) relatam que a presença 
de um meio parcialmente úmido (estudo in vivo) favore-
ce o processo de solidificação dos CIVs e a manutenção 
de sua estabilidade dimensional. Este estudo mostrou a 
possível ação preventiva do CIV, no sentido de evitar a 
contaminação secundária da dentina por bactérias, toxi-
nas bacterianas e flui bucais. Portanto, mesmo que haja 
microinfiltração, o CIV evita que haja contaminação e 
isso faz a diferença na sua escolha como material restau-
rador nas técnicas minimamente invasivas e próximas à 
margem gengival. 

Os cimentos de ionômero de vidro modificados por 
resina foram introduzidos para superar os problemas de 
sensibilidade à sinérese e embebição e as baixas proprie-
dades mecânicas iniciais associadas aos cimentos conven-
cionais. Segundo Bussadori et al.3 (2000), os CIVs con-
vencionais apresentam coeficiente de expansão térmica 
semelhante ao da estrutura dentária, enquanto os CIVs 
modificados por resina são significantemente maiores, 
porém menores que os das resinas compostas. Hallett e 
Garcia-Godoy7, em 1993, compararam a microinfiltra-
ção de CIVs convencionais e modificados por resina, en-
contrando, como resultados, alto grau de infiltração para 
ambos, sendo que os cimentos modificados por resina 
não obtiveram melhor desempenho quando comparados 
aos convencionais. Em 2005, Guedes-Neto et al.6 afir-
maram que os CIVs modificados por resina foram mais 
eficazes que os convencionais em evitar a microinfiltra-
ção marginal. No presente estudo, foi observado que os 

Tabela 1:  Valores das médias obtidas com a estatística ANOVA 
complementada por Tukey (valor crítico 0,54345).

GRUPO VALOR DA MÉDIA
G1 2,77a
G2 1,30b
G3 0,53c
G4 2,13d
G5 1,07b
G6 0,40c
G7 0,03c
G8 0,40c

Letras-índices iguais representam médias estatisticamente iguais. Letras 
índices diferentes representam diferença estatística entre as médias.
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menores graus de microinfiltração foram obtidos nos 
CIVs modificados por resina (Grupos G3, G6 e G7), 
mas não houve diferença estatística com o G8, com um 
CIV convencional.

O Grupo 1, que apresentou o maior grau de microin-
filtração, corresponde ao CIV associado a antibióticos. 
Porém, devido à presença desses fármacos, o fabricante 
instrui o operador a utilizar esse produto somente para 
forramento, sendo necessária a restauração com outro 
material (resina composta, CIV modificado por resina 
ou amálgama). Tal procedimento evita não só a disper-
são dos antibióticos para o meio bucal como também 
diminui o grau de microinfiltração, já que a resina com-
posta mostrou possuir menor grau de microinfiltração 
quando comparada os CIVs convencionais Alperstein et 
al.1, 1983.

Alguns autores (Doerr et al.5 1996, Myaki et al.12, 
2001, Virmani et al.19, 1997), relataram em seus estudos 
que a utilização de um agente protetor leva à quase eli-
minação da microinfiltração. Neste estudo, todas as res-
taurações foram devidamente protegidas com o material 
indicado pelo fabricante. Quando não existia essa infor-
mação, a superfície foi protegida com esmalte de unha 
incolor (Nagen e Domingues13, 2000, Raggio16, 2004), 
porém, mesmo com essa proteção, todos os grupos apre-
sentaram algum grau de microinfiltração.

No presente trabalho, para a avaliação da microin-
filtração, não foi realizada termociclagem. Esta decisão 

baseou-se em estudos (Bijella et al.2, 2001, Doer et al.5, 
1996), que compararam o efeito da termociclagem nas 
infiltrações em CIVs convencionais e CIVs modificados 
por resina, mostrando que nem a termociclagem, nem o 
material utilizado têm efeito significante na penetração 
do corante.

Alguns fabricantes passaram a produzir CIVs especi-
ficamente para a técnicas minimamente invasivas, como 
o Tratamento Restaurador Atraumático e remoção quí-
mica e mecânica da cárie, porém quem vai ditar a prefe-
rência pela escolha do material é o conjunto de proprie-
dades que este oferece. Qualquer CIV restaurador pode 
ser empregado, desde que preencha os requisitos para a 
técnica escolhida e ofereça um bom desempenho clíni-
co. Para isso, deve-se levar em consideração o tempo de 
presa, microinfiltração, liberação de flúor, resistência ao 
desgaste e também custo/benefício do material perante 
ao procedimento/técnica escolhido pelo operador Bussa-
dori e Masuda4, 2005, Raggio16, 2004. 

ConCluSÕeS
Após análise estatística, observou-se que o grupo que 

apresentou menor grau de microinfiltração (média) foi o 
G7 (VitroFil LC), porém sem diferença estatística com 
os grupos G3 (Densell® MPLC), G6 (Vitremer) e G8 
(Vitro Molar). O G1 (Cimento Antimicrobiano) foi o 
grupo que apresentou maior grau (média) de microin-
filtração.
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reSumo

Introdução: O objetivo deste estudo é avaliar o grau de recuperação elástica de três silicones de polimeriza-
ção por reação de condensação em função do tempo e da ordem de deformação, por meio de um elasticí-
metro. Métodos: Neste estudo, foram utilizados três silicones de polimerização por reação de condensação: 
Xantopren VL Plus, fluida (Heraeus Kulzer); Oranwash L, fluida (Zhermack) e Silon APS, fluida (Dentis-
ply). As deformações iniciais foram realizadas a cada minuto, de 1 a 9, podendo a deformação ser única ou 
seqüencial; quando em seqüência, as deformações adicionais foram realizadas com intervalo de 2 minutos 
no mesmo corpo de prova. Todas as deformações provocadas foram de 12%, mantidas por 90 segundos; 
foram realizadas 4 repetições para cada condição experimental. Resultados: Os resultados demostraram 
que o material Oranwash L obteve maior tempo de trabalho quando comparado aos outros dois materiais 
e o material Silon APS apresentou os menores valores de recuperação elástica entre os materiais testados. 
Conclusão: O elasticímetro permitiu monitorar o desenvolvimento da elasticidade, o tempo de trabalho e 
de presa dos materiais testados, por meio da recuperação elástica; o molde deve ser assentado na boca do 
paciente até 2 minutos após o início da mistura, permanecendo imóvel até o final dos 7 primeiros minutos 
e, a partir dos 8 minutos do início da mistura, o molde pode ser removido, quando um dos materiais tes-
tados estiver sendo utilizado. 

deSCritoreS: Elastômeros de silicone – Elasticidade - Materiais para moldagem odontológica.

ABStrACt

Introduction: - The purpose of this study is to evaluate the elastic recovery of three condensation cured si-
licones as a function of the time and order of deformation, by means of an elasticimeter. Methods: - In this 
study were used three condensation cured silicones: Xantopren VL Plus, fluid (Heraeus Kulzer); Oranwash 
L, fluid (Zhermack) and Silon APS, fluid (Dentsply). Initial deformations of specimens were carried out 
between 1 and 9 minutes, with a single deformation or subsequent deformations. When the deformations 
were subsequent, the additional deformations were performed at two minute intervals in the same sample. 
All deformations were of 12%, and maintained for 90 seconds, and that four repetitions were performed 
for each experimental condition. Results: - The results showed that the Oranwash L presented highest 
working time when compared to the other two materials; the Silon APS presented the lowest values of elas-
tic recovery between tested materials. Conclusions: - The elasticimeter allowed monitoring the development 
the elasticity, the working time and the setting time of test materials, by means of elastic recovery. The 
mold should be seated in the patient’s mouth until the 2 minutes of beginning of the mixture, remaining 
immovable until the end of the 7 first minutes and after the 8th of the beginning of the mixture the mold 
can be removed, when any of tested materials be used. 

deSCriptorS: Silicone elastomers – Elasticity - Dental impression materials
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introduÇÃo
As propriedades reológicas dos materiais de mol-

dagem elastoméricos têm sido alvo de estudos (Jama-
ni et al.6, 1989; McCabe e Carrick10, 1989; Abuasi et 
al.1,1993; McCabe e Arikawa8, 1998), refletindo a im-
portância de tais propriedades no sucesso clínico desses 
produtos, pois são consideradas importantes durante as 
quatro etapas da utilização dos materiais elastoméricos: 
antes, durante a mistura e após a completa polimerização 
(McCabe e Carrick10, 1989). Assim que os dois compo-
nentes dos materiais de moldagem elastoméricos entram 
em contato, a polimerização e a reação em cadeia se ini-
ciam, e isso é acompanhado de uma mudança física no 
material, de um estado fluido para um estado sólido. À 
medida que esse fenômeno ocorre, há um aumento da 
viscosidade e uma diminuição das propriedades de esco-
amento desses materiais (Jamani et al.6, 1989).

As pesquisas relacionadas com o tempo de trabalho 
e de presa dos materiais de moldagem elastoméricos 
geralmente são baseadas na viscosidade (Vermileyea et 
al.13, 1980; Jamani et al.6, 1989) ou na rigidez (Wilson14, 
1966; Inoue e Wilson5, 1978; Jorgensen7, 1976; Araújo 
et al.2, 1985).

Segundo alguns autores (McCabe e Carrick10, 1989; 
McCabe e Carrick9, 1990; Abuasi et al. 1, 1993; McCabe 
e Arikawa8, 1998) os estudos sobre viscosidade e rigidez 
apresentaram dados importantes sobre as propriedades 
reológicas, porém foram limitados pelo fato de que es-
sas medidas não forneceram uma indicação segura do 
surgimento das propriedades elásticas nos elastômeros. 
Portanto, quando um material está sendo monitorado 
durante a polimerização, por medidas de viscosidade, 
um nível significante de elasticidade já pode ter sido de-
senvolvido antes que um nível de viscosidade indique o 
fim do seu tempo de trabalho. Tal comportamento tem 
significância clínica, pois o material de moldagem pode-
ria ser assentado na boca do paciente com um nível de 
elasticidade que certamente causaria distorções no mol-
de (McCabe e Carrick10, 1989). 

O estágio em que ocorre a elasticidade dos materiais 
de moldagem é difícil de ser avaliado (McCabe e Carrick 

10, 1989). Vários aparelhos, como reômetro de esforço 
controlado em modo oscilatório (McCabe e Carrick10, 
1989), reômetro de esforço controlado em modo de re-
cuperação e creep (Araújo et al.2, 1985; McCabe e Carri-
ck9, 1990) e reômetro displacement (Abuasi et al.1, 1993) 

sido utilizados para este propósito.

Muench11 (1992) idealizou um dispositivo deno-
minado de elasticímetro, que permitiu a observação do 
desenvolvimento da elasticidade dos materiais de mol-
dagem, desde o seu estado fluido até após a presa, sem a 
influência de outras características reológicas, como vis-
cosidade e rigidez.

O objetivo deste trabalho é monitorar e comparar a 
recuperação elástica de três marcas comerciais de silicone 
de polimerização, por reação de condensação, em função 
do tempo e da ordem de deformação, por meio do elas-
ticímetro de Muench.

mAteriAiS e mÉtodoS
Neste estudo, foram utilizados três silicones de po-

limerização por reação de condensação: Xantopren VL 
Plus, fluida (Heraeus Kulzer); Oranwash L, fluida (Zher-
mack) e Silon APS, fluida (Dentisply).

O desenvolvimento da elasticidade dos materiais 
testados foi determinado pelo elasticímetro de Muench 
(Figura 1). Tal aparelho permitiu monitorar a recupera-
ção elástica do material de moldagem logo após a espa-
tulação até a completa polimerização, com deformações 
únicas ou sucessivas no mesmo corpo de prova.

A projeção horizontal do receptáculo do elasticíme-

Figura 1 - Elasti-
címetro: haste móvel 

(A); transferidor (B); 
receptáculo (C); base 
(D); hastes paralelas 

(E); haste vertical (F); 
haste horizontal (G)
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tro forma uma figura geométrica na qual distâncias BC 
= a = 8,25; AB =A`B = c =3,05; CA = 5,2 são constantes. 
Pelo giro da haste móvel, o material foi do ponto A ao A` 
e a distância CA passa a C`A = b, com um valor aumen-
tado, correspondendo a uma deformação, por meio da 
fórmula trigonométrica cos B = (a2 + c2 - b2)/ 2ac e pelo 
registro em ábacos foi possível calcular os pares de valo-
res de ângulos em B e correspondentes b, que quando 
colocados em gráficos convenientes permitiram a obten-
ção da deformação, em porcentagem, em função desses 
ângulos em B (Figura 2).

lizada a primeira deformação em cada minuto, de 1 a 
9, podendo a deformação ser única ou em seqüência. 
Quando os ensaios foram realizados em seqüência, as 
deformações adicionais foram realizadas com intervalos 
de 2 minutos, com o limite máximo de 3 deformações 
adicionais, e cada deformação foi mantida por 90 segun-
dos. Foram realizadas 4 repetições para cada condição 
experimental.

Nos primeiros minutos, enquanto o material ainda 
está totalmente plástico e com ausência de elasticidade, 
o ponteiro deslocado permanece imóvel, mesmo sem 
apreensão da haste móvel. A partir do momento em que 
a elasticidade começa a ser desenvolvida, a haste móvel 
tende ou volta, quando desbloqueada, à posição inicial 
de antes da deformação prévia.

As médias da recuperação elástica (%) obtidas a partir 
das quatro repetições realizadas nos corpos de prova para 
cada condição experimental foram avaliadas por meio da 
análise descritiva, a fim de se observarem as tendências 
do fenômeno, uma vez que a variabilidade da recupera-
ção elástica é nula no início, bem pequena ou nula no 
final e grande durante a polimerização. As médias dos 
monitoramentos iniciados aos 1, 4 e 7 minutos também 
foram avaliadas segundo a ordem de deformação e o pe-
ríodo de avaliação por meio do teste estatístico do coefi-
ciente de correlação linear de Pearson, p<0,05.

reSultAdoS 
Para melhor compreensão dos 

resultados da análise descritiva, de-
monstrada na Tabela 1. A leitura 
desta deve ser feita em diagonal; por 
exemplo, para o material Xantopren 
Vl Plus, a primeira deformação rea-
lizada aos 2 minutos obteve 10,08% 
de recuperação elástica, as 2ª e 3ª de-
formações realizadas aos 4 e 6 minu-
tos obtiveram 90,58% e 97,91% de 
recuperação elástica respectivamente 
e finalmente a 4ª deformação realiza-
da aos 8 minutos obteve 99,30% de 
recuperação elástica. A avaliação da 
tabela 1 mostra que, com 1 minuto 
nenhum dos três materiais desen-
volveu elasticidade, enquanto que 
aos 2 minutos somente o material 
Oranwash L permaneceu sem elasti-

Os materiais utilizados foram armazenados previa-
mente em estufa a 23±1°C, confor-
me a especificação n°19 da Revised 
American Dental Association4, 1977. 
Em seguida, foram proporcionados e 
espatulados de acordo com as instru-
ções dos fabricantes. Posteriormente, 
a mistura foi colocada no receptáculo 
e o conjunto conduzido à campânula 
com temperatura interna de 32±1°C, 
como mostra a Figura 3.

Por meio do giro da haste móvel 
de 30°, o qual equivale a uma defor-
mação provocada de 12%, foi rea-

Figura 2 -  a) esquema geométrico: projeção horizontal do receptáculo 
(mm) - BC=a=8,25; CA=5,20; AB=A`B=c=3,05; 
CA`=b=variável; b) vista aproximada da ponta da haste 
móvel.

Figura 3 - Elasticímetro posicionado: porção 
inferior no interior da campânu-
la e porção superior no exterior 
da mesma (A); campânula com 

temperatura controlada (B); 
termostato (C).
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cidade, e aos 3 minutos os três materiais já apresentavam 
elasticidade. A partir dos 4 minutos até os 7 minutos os 
materiais apresentavam alto percentual de recuperação 
elástica. Aos 8 e 9 minutos as recuperações elásticas dos 
materiais apresentaram valores próximos de 100%.

Os valores do coeficiente de correlação linear de Pe-
arson e teste de significância (p-value) entre a recupera-
ção elástica (%), e a ordem de deformação, segundo o 

Período Xantopren VL Plus Silon APS Oranwash L

1 min
0,954

0,046*

0,967

0,033*

0,971

0,029*

4 min
0,866

0,134

0,935

0,065

0,858

0,142

7 min
0,774

0,222

0,775

0,225

0,773

0,221

Mat # OD″ Tempo (min)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xant* 1ª 0,0 10,08 75,00 90,00 92,08 98,16 95,25 96,83 97

2ª 52,33 90,58 97,50 97,91 99,58 99,66 99,75

3ª 93,00 97,91 99,58 99,83 99,75

4ª 98,83 99,3 99,83

Oran** 1ª 0,0 00,00 23,58 47,16 87,16 93,41 94,25 95,66 97,41

2ª 18,00 63,00 84,25 88,33 97,41 99,16 98,83

3ª 78,08 92,50 95,83 97,08 99,75

4ª 95,08 97,66 98,41

Sil*** 1ª 0,0 22,16 57,75 81,16 87,75 92,08 93,00 93,41 95,83

2ª 44,16 81,83 91,08 95,41 95,41 98,41 98,16

3ª 83,91 93,25 95,83 98,66 98,66

4ª 92,50 96,91 97,25

Tabela 1 - Médias de recuperação elástica (%) em função do tempo e ordem de deformação 

# Material de moldagem  ″ Ordem de deformação
*Xantopren VL Plus   **Oranwash L   ***Silon APS

Tabela 2 – Valores do coeficiente de correlação linear de Pearson e teste de significância (p-value) entre a recuperação 
elástica (%) e a ordem de deformação, segundo o período de avaliação.

* diferença estatisticamente significante

período de avaliação estão demonstrados na Tabela 2. 
Independente do material analisado, no monitoramento 
do período de avaliação iniciado com 1 minuto obser-
vou-se uma taxa de crescimento da recuperação elástica 
significante com o decorrer do tempo, enquanto que não 
foi observada uma taxa de crescimento da recuperação 
significante para o monitoramento dos períodos de ava-
liação iniciados com 4 e 7 minutos.



112

Vasconcellos LGO, Kojima AN, Vasconcellos LMR, Muench A, Nishioka RS, Recuperação elástica de três silicones de condensação: em 
função do tempo e da ordem de deformação. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):108-14

diSCuSSÃo
O assentamento da moldagem após o término do 

tempo de trabalho é reconhecido como uma fonte po-
tencial de distorções, portanto do ponto de vista clínico 
o tempo de trabalho possui grande relevância (Abuasi et 
al.1, 1993). No entanto, o desenvolvimento da elastici-
dade tem sido um parâmetro difícil de ser monitorado, 
sendo este aspecto da polimerização por vezes negligen-
ciado (McCabe e Carrick10, 1989). 

Estudos prévios analisaram o desenvolvimento da 
elasticidade de vários materiais de moldagem, incluindo 
silicones de polimerização por reação de condensação e 
adição, polissulfeto, poliéter e hidrocolóide irreversível 
(Muench11, 1992; Barcelos e Muench3, 1996; Muench e 
Jansen12, 1997). Os silicones de polimerização por reação 
de condensação tais como Xantopren VL Plus, Oranwa-
sh L e Silon APS apesar de serem bastante utilizados no 
mercado odontológico nacional ainda não foram mo-
nitorados e comparados quanto ao desenvolvimento da 
elasticidade. Baseado neste fato, estes materiais foram os 
escolhidos para este estudo. 

Os resultados do presente trabalho demonstraram 
que o material Oranwash L apresentou maior tempo de 
trabalho em relação aos outros dois materiais, quando 
foi analisado o surgimento da elasticidade. O material 
Oranwash L, aos 2 minutos, não exibiu recuperação 
elástica e aos 3 minutos exibiu recuperação elástica de 
23,58% para a 1ª deformação (inicial) e 18% para a 2ª 
deformação (adicional), demonstrando que o desenvol-
vimento da elasticidade acabara de começar. Por outro 
lado, os materiais Silon APS e Xantopren VL Plus apre-
sentaram o desenvolvimento da elasticidade aos 2 mi-
nutos, com recuperação elástica, de 22,16% e 10,08%, 
respectivamente. Aos 3 minutos, essa característica se in-
verteu, uma vez que o material Silon APS exibiu recupe-
ração elástica de 57,75% para a 1ª deformação, 44,16% 
para a 2ª deformação e o material Xantopren VL Plus 
exibiu recuperação elástica de 75% para a 1ª deforma-
ção, 52,33% para a 2ª deformação, ou seja, neste mo-
mento a recuperação elástica do material Xantopren VL 
Plus apresentou-se maior que a do material Silon APS. 
Portanto, as chances de induzir distorções durante o as-
sentamento do molde utilizando o material Oranwash L 
devem ser menores em relação aos outros dois materiais, 
sendo que esta distorção parece ocorrer com maior facili-
dade aos 2 minutos utilizando o material Silon APS e aos 

3 minutos utilizando o material Xantopren VL Plus. 
A partir dos 4 minutos até os 7 minutos, todos os 

materiais apresentavam alto percentual de recuperação 
elástica, e quando se comparou a recuperação elástica 
atingida a partir de uma deformação em seqüência a 
uma deformação única no mesmo tempo, verificou-se, 
na maioria das vezes, que o grau de recuperação elás-
tica foi maior nas deformações em seqüência. Segundo 
Muench e Jansen12 (1997) quando o material elastomé-
rico é deformado em períodos menores pela primeira 
vez, uma elasticidade incipiente, por vezes desenvol-
vida, se perde por escorregamento. Contudo, quando 
realizada uma deformação adicional, com o material 
apresentando maior grau de polimerização, esse escor-
regamento não ocorre e este material apresentará uma 
recuperação elástica maior do que aquele material que 
não sofreu a deformação adicional, fenômeno também 
observado neste estudo. O escorregamento observado na 
presente pesquisa foi similar aos relatados nos estudos de 
Muench11 (1992) e Muench e Jansen12 (1997) utilizando 
o mesmo elasticímetro. Araújo et al.2 (1985) e McCabe 
e Carrick9 (1990) utilizaram outros tipos de aparelhos 
para o monitoramento de elasticidade e relataram que as 
propriedades elásticas são dependentes do tempo em que 
à deformação é aplicada ao material. 

De acordo com a tabela 2, foi observado que no mo-
nitoramento da recuperação elástica realizado no perío-
do de avaliação iniciado com 1 minuto, a taxa de cres-
cimento da recuperação foi significantemente maior do 
que a taxa observada nos períodos de avaliação iniciados 
com 4 e 7 minutos independente do material, já que 
nos últimos minutos os valores de recuperação elástica 
tornaram-se praticamente constante. Esta diferença pro-
vavelmente se deve ao fato que grande parte da reação 
de polimerização ocorre nos primeiros minutos após a 
mistura. 

Estas características acima mencionadas trazem con-
sequências clínicas, uma vez que o profissional no ato 
da moldagem, na tentativa de melhorar o assentamento 
do molde, pode induzir deformações permanentes no 
material. Baseado neste estudo, quando o profissional 
estiver utilizando um dos três silicones de polimerização 
por reação de condensação estudados nesta pesquisa, é 
sugerido que o molde seja assentado até os primeiros 2 
minutos após o início da mistura, permanecendo imóvel 
até o final dos primeiros 7 minutos, e fosse removido da 
boca do paciente após 8 minutos do início da mistura, já 
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que as recuperações elásticas dos materiais avaliados neste 
estudo, tornaram-se praticamente constantes e apresen-
taram valores de recuperação elástica próximos de 100% 
aos 8 e 9 minutos, sendo que os materiais Xantopren VL 
Plus e Oranwash L obtiveram valores maiores que o ma-
terial Silon APS. O Xantopren VL Plus foi anteriormen-
te monitorado no estudo de Muench e Jansen12 (1997), 
e os resultados obtidos foram similares ao deste estudo, 
quando nos minutos finais da avaliação. 

O rápido desenvolvimento da elasticidade dos silico-
nes observado neste estudo mostrou-se estar de acordo 
com os trabalhos prévios de Muench11 (1992), Muen-
ch e Jansen12 (1997) e McCabe e Arikawa8 (1998). Esse 
fenômeno pode representar uma desvantagem clíni-
ca para os materiais avaliados, uma vez que o material 
de moldagem deve ser assentado na boca do paciente, 
antes do início do desenvolvimento da elasticidade, a 
fim de evitar distorções no molde. Dentre os materiais 
testados, o Oranwash L apresentou tempo de trabalho 
mais conveniente clinicamente, embora este tempo de 
trabalho não seja grande. Portanto, o cirurgião dentista 
e sua equipe, devem ter grande habilidade e rapidez para 
misturar, manipular, preencher a seringa de moldagem 
e moldeira com o material de moldagem e assentar o 
conjunto na boca do paciente dentro de 2 a 3 minutos, 
quando utilizado o silicone de polimerização por reação 
de condensação. Como alternativa para minimizar esta 
desvantagem, o cirurgião dentista pode lançar mão do 
sistema de seringa auto-mistura desenvolvido para estes 
materiais. 

O monitoramento da elasticidade dos materiais foi 
realizado por meio do elasticímetro de Muench, o qual 
demonstrou ser um aparelho de fácil manuseio, baixo 
custo e que permitiu de maneira adequada avaliar, com 
o decorrer do tempo, a recuperação elástica dos mate-
riais analisados, observando-os desde o estado líquido 
até atingir o estado sólido. Este dispositivo apresenta 
vantagens quando comparado ao reômetro de esforço 
controlado, o qual foi utilizado em diversas pesquisas 

sobre o desenvolvimento da elasticidade (Araújo et al.2, 
1985, McCabe e Carrick10, 1989; McCabe e Carrick9, 
1990; McCabe e Arikawa8, 1998), que segundo Abuasi 
et al.1 (1993) é altamente complexo, não fornece infor-
mações sobre o tempo de presa e exibe dificuldade para 
testar tanto materiais de moldagem altamente consis-
tentes ou muito pouco consistentes. Juntamente com o 
elasticímetro de Muench foi utilizada uma campânula 
controladora de temperatura, que mostrou-se eficaz, 
uma vez que manteve a temperatura, onde foram reali-
zados os testes, em 32±1°C, como determina a especi-
ficação n° 19 da Revised American Dental Association 
Specification4.

Este trabalho demonstrou que o elasticímetro uti-
lizado é um dispositivo eficaz para monitorar o tempo 
de trabalho, o qual é determinado pelo surgimento da 
elasticidade, bem como o tempo de presa, determinado 
quando os valores da recuperação elástica dos materiais 
tornam-se constantes. Portanto, tal dispositivo pode ser 
utilizado como método alternativo para determinar o 
tempo de trabalho e de presa dos elastômeros. 

ConCluSÃo
Considerando as limitações deste estudo, pode-se 

concluir que:
1- O elasticímetro utilizado permitiu monitorar o 

desenvolvimento da elasticidade dos materiais testados 
e avaliar o tempo de trabalho e de presa por meio da 
recuperação elástica.

2- O material Oranwash L obteve maior tempo de 
trabalho quando comparado aos outros dois materiais e;

3- O material Silon APS apresentou os menores valo-
res de recuperação elástica entre os materiais testados.

4- O assentamento do molde na boca deve ser rea-
lizado até 2 minutos após o início da mistura, perma-
necendo imóvel até o final dos 7 primeiros minutos e a 
partir dos 8 minutos do início da mistura o molde pode 
ser removido, quando for utilizado um dos silicones de 
condensação testados. 
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AvAliAÇÃo dA temperAturA IN VITRO durAnte A reAÇÃo termoCAtAlítiCA 
no ClAreAmento de denteS deSpolpAdoS

IN VITRO EVALUATION OF THE TEMPERATURE DURING THERMOCATALYTIC REACTION 
IN NONVITAL TEETH bLEACHING

reSumo

Introdução: Atualmente, com o crescente interesse na estética, o clareamento dental surge como boa alter-
nativa, principalmente para os dentes tratados endodonticamente. Porém, a utilização de técnicas como a 
termocatalítica, da qual se utiliza o calor para potencializar o efeito do agente clareador, essa técnica ainda 
carece de informações referentes à temperatura, pois o alto grau pode causar danos ao periodonto. Métodos:  
O objetivo do presente estudo é avaliar a temperatura produzida pelo pirógrafo, variando-se a graduação 
de temperatura e o comprimento da ponta ativa, em incisivos centrais superiores com diferentes espessuras 
de parede vestibular. Resultados: Observou-se que o comprimento da ponta e a variação da temperatura 
aplicada interferiam significativamente na tomada da temperatura tanto na face vestibular como na câmara 
pulpar. Conclusão: Conclui-se, então, que a utilização do pirógrafo como um instrumento de aquecimento, 
no qual se consegue controlar a temperatura alcançada, é um método seguro quando utilizado na gradua-
ção dois, com o comprimento da ponta ativa em 25mm. 

deSCritoreS: Clareamento de dente - Estética dentária - Endodontia.

ABStrACt

The aim of the presente study is to evaluate the influence of the grading, lenght of the active tip is used in 
pyrograph and its relations with the thickness of the dentine-enamel of the vestibular face  of the upper 
central incisiors teeth devitalized in vitro varying the temperature during the reaction thermo-catalytic 
used in the dental bleaching.

deSCriptorS: Tooth Bleaching - Esthetics, dental - Endodontics.
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introduÇÃo e reviSÃo dA literAturA
A estética facial é um fator imponderável no que diz 

respeito ao complexo biopsicoemocional do paciente, 
tanto no seu componente intrínseco como no seu rela-
cionamento com a sociedade em que vive, uma vez que 
forma a fisionomia do indivíduo.

Nesse contexto de estética sabe-se que os dentes são 
elementos de fundamental importância, pois transmi-
tem não apenas beleza através do alinhamento e con-
torno, mas também saúde e status quando apresentam 
cores claras e agradáveis (Michelli9, 1987; Aun1, 1993; 
Baratieri2, 1993).

Baratieri2 (1993) acredita que praticamente todos os 
dentes anteriores tratados endodonticamente apresen-
tam algum grau de alteração de cor, porém nem todos 
devem ser clareados. A seleção dos casos para determinar 
o tipo de clareamento que os dentes sofrerão deve ser 
feita rigorosamente (Marinho et al.8, 1997).

Dentre os problemas mais comuns que levam os pa-
cientes à procura desse tratamento encontra-se a altera-
ção de cor natural, que ocorre devido a inúmeros fatores, 
porém a maior procura geralmente está associada às mu-
danças que surgem após tratamentos endodônticos mal 
executados, pelos processos de mortificação pulpar, casos 
de traumatismos, manchamentos por medicamentos e 
algumas condições sistêmicas (Grossman6, 1983; Ventu-
rini12 , 2001)

Alguns autores (Aun1, 1993; Souza Neto10, 1996) 
apresentam como etiologia da alteração cromática, em 
dentes tratados endodonticamente, fatores como: ci-
rurgia de acesso inadequado, remoção incompleta do 
conteúdo da cavidade pulpar, hemorragias e substâncias 
medicamentosas e materiais obturadores deixados nas 
câmaras pulpares.

Venturini12 (2001) ressalta ainda que a alteração da 
cor que ocorre após o tratamento endodôntico deve ser 
tratada com técnicas simples, materiais e medicamentos 
adequados, para se obter um resultado atisfatório para o 
profissional e para o paciente.

O tratamento, para a maioria dos casos, é o clare-
amento dental, descrito há tempos por M’Quillen em 
1861, e, desde então, inúmeras técnicas têm sido desen-
volvidas e, cada vez mais, técnicas alternativas de trata-
mento que trazem soluções rápidas são procuradas.

Várias técnicas surgiram, porém, de acordo com a 
literatura, empregam-se basicamente duas substâncias 
químicas oxidantes, isoladas ou associadamente, a  saber, 

peróxido de hidrogênio (e, mais recentemente um deri-
vado, o peróxido de carbamida) e perborato de sódio.  

Tais substâncias têm sido utilizadas através de técni-
cas como a Walking Bleach (mediata), na qual são co-
locadas substâncias clareadoras na cavidade pulpar sem 
ativação por nenhum método, e a técnica termocatalítica 
(imediata), que utiliza uma fonte ativadora de calor para 
otimizar a ação dos agentes clareadores.

Dentre as técnicas sugeridas, Santos et al.11 (1996) 
indicaram o uso do pirógrafo como fonte de calor e ino-
vação para a técnica clareadora, considerando que essa 
técnica termocatalítica é uma boa opção quando realiza-
da com segurança. O método associa a reação química 
obtida do perborato de sódio com o peridrol ao calor, 
pode também ser fornecido através de luz halógena ou 
mesmo pela luz laser.

Aun1 (1993) indicou a utilização do pirógrafo devido 
à possibilidade de graduá-lo numa temperatura constan-
te, sugerindo uma temperatura aproximada de 50°C so-
bre algodão umedecido com agente clareador.

É importante salientar ainda que a indicação do me-
lhor procedimento depende do total conhecimento do 
manuseio técnico e de suas possíveis seqüelas, pois uma 
série de efeitos indesejáveis pode aparecer, como a dimi-
nuição da resistência à fratura, reabsorção radicular cer-
vical, diminuição de adesão de materiais restauradores, 
recidiva de manchamento, entre outros.

Nesse rumo, Demarco e Garone Netto3 (1995) acre-
ditam que a reabsorção cervical é decorrente da inade-
quada utilização da técnica, que pode ser evitada com 
a colocação de um selamento duplo na porção cervical 
radicular. Santos et al.11 (1996) relataram que os efei-
tos adversos podem ser minimizados com a utilização 
de uma fonte de calor constante e controlada, como a 
ponta do pirógrafo.

O cirurgião-dentista deve ter o maior número de in-
formações sobre as técnicas utilizadas para obter melhor 
prognóstico e informar ao paciente os possíveis riscos do 
tratamento, precavendo-se assim de consequências inde-
sejáveis. Deve ainda considerar que cada caso exige um 
cuidado particular em sua condução, tanto quanto aos 
materiais como aos métodos clareadores a serem empre-
gados.

Nesse sentido, este estudo teve o objetivo de avaliar o 
emprego do pirógrafo no clareamento através da técnica 
termocatalítica, observando a influência do comprimen-
to de sua parte ativadora e dos diversos graus da escala 
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de temperatura em dentes com diversas espessuras de 
parede vestibular, tomando-se a temperatura produzida 
nessas situações para que seja possível posteriormente 
sua inferência na estrutura dentária. 

mAteriAiS e mÉtodoS
Para a realização deste estudo foram utilizados quin-

ze incisivos centrais superiores humanos extraídos, obti-
dos do banco de dentes da disciplina de Endodontia da 
UNICID, previamente selecionados para que não apre-
sentassem alterações estruturais significativas que impe-
dissem a realização da técnica.

 Os espécimes foram divididos em três grupos com 
cinco dentes cada, de acordo com as espessuras da pa-
rede vestibular, que foram mensuradas com auxílio de 
um paquímetro (JON): Grupo I (1.5mm), Grupo II 
(2.0mm) e Grupo III (2.5mm).

Após a seleção dos espécimes, foi confeccionado um 
dispositivo radiográfico com resina acrílica, destinado 
a tomadas radiográficas padronizadas. Posteriormente 

foram realizadas radiografias iniciais e após tratamento 
endodôntico (abertura, preparos da entrada do canal, 
odontometria, preparo químico-cirúrgico, obturação a 
0,5mm aquém do vértice radiográfico).

A seguir foi realizado um selamento de aproximada-
mente 3mm, entre a câmara pulpar e o canal radicular, 
com cianoacrilato de metila (SuperBonder) em todos 
os espécimes, obtendo-se a partir daí nova tomada radio-
gráfica para confirmação desse selamento. Os espécimes 
com os canais devidamente tratados foram fixados em 
tubo de ensaio, com auxílio de um anel de borracha, 
preenchido com soro fisiológico a 37°C como meio para 
simular a temperatura corpórea.

Os tubos de ensaio com os dentes fixados foram leva-
dos à incubadora universal da marca Benfer (modelo dm 
120) para manutenção da temperatura. (Figura 1).

Foram utilizadas no estudo pontas ativas modifica-
das: A (curta = 20mm), B (média = 25mm), e C (longa 
= 30mm), que foram confeccionadas a partir de fio orto-
dôntico 0.7mm (Figura 2).

Figura 1.  Tubos de ensaio com os espécimes fixados, na incubadora 
universal com temperatura a 37°C.

Figura 2.  Pontas ativas modificadas: curta (20mm), média (25mm) 
e longa (30mm).

Com o auxílio de uma ponta termistora do termô-
metro bipolar modelo MT-520 da marca APPA, mensu-
raram-se as variações das temperaturas das pontas ativas 
modificadas do pirógrafo isoladamente nas graduações 
1, 2 e 3.

A seguir, com a utilização das pontas modificadas 
sobre os espécimes, variou-se a graduação (1, 2 e 3) do 
pirógrafo Palante modelo M-10 estudantil IV-10 AMPS 
para a tomada das temperaturas produzidas nos diver-
sos grupos, que foram realizadas durante 10 segundos 
em cada dente testado, na face vestibular e no interior 
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da cavidade sobre o algodão colocado na câmara pulpar 
(Figura 3).

Os resultados considerados foram as médias obtidas 
das temperaturas nos elementos dentais. Os valores ob-
tidos foram tabulados separadamente, para cada grupo 
de dentes confeccionou-se uma tabela com os seguin-
tes dados: temperatura, face da instalação do termistor 
e comprimento da ponta ativa. Além das tabelas com os 
resultados significativos, criou-se uma tabela, onde mos-
tram as tempraturas na ponta do pirografo em tempera-
tura ambiente. 

As importâncias obtidas nas tabelas 2, 3 e 4 foram 
analisadas estaticamente, através do método Kruskall-
Wallis, quando então foram comparados os dados entre 
as pontas do pirógrafo; entre a temperatura obtida nas 
faces dos espécimes e entre as temperaturas dos elemen-
tos.

reSultAdoS
Os resultados estão expressos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 

a seguir.
Espessura entre face vestibular externa e parede ves-

tibular interna:

Figura 3.  Mensuração da temperatura na face vestibular e câmara 
pulpar dos espécimes.

Tabela 1 -  Média da mensuração da temperatura conforme a gradu-
ação da temperatura do pirógrafo e as pontas modificadas: 
(Temperatura Ambiente = 24 °C)

Pontas Graduação 1 Graduação 2 Graduação 3
A 163 °C 190 °C 339 °C
B 134 °C 183 °C 276 °C
C 126 °C 172 °C 219 °C

I = 2.5mm II = 2.0mm III = 1.5mm
Ponta do Pirógrafo:
A = curta (20mm)
B = média (25mm)
C = longa (30mm)
Local de instalação do termistor:
V = vestibular CP = câmara pulpar

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 38 63 39 71 41 90
B 37.5 57 38.5 60 39.5 87
C 37 52 38 55 38 75

Tabela 2 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 2,5mm em diferentes 
graduações de temperatura

Tabela 3 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 2,0mm em diferentes 
graduações de temperatura

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 39 63 40 72 42 90
B 38.5 57 38.5 60 40 87
C 38 52 37 55 39 75

Tabela 4 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 1,5mm em diferentes 
graduações de temperatura

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 41 63 43 72 44 90
B 39.5 57 40 60 42 87
C 39 52 39 55 40 75
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A análise estatística realizada pela comparação dos 
resultados obtidos nas tabelas 2, 3 e pelo método de 
Kruskall-Wallis mostrou diferença estatisticamente sig-
nificante a 1% entre os Grupos 1, 2 e 3 para todos os 
dados tomados na face vestibular, quando da variação 
de comprimento da ponta entre os grupos e quanto à 
variação de graduação de temperatura.

O mesmo teste demonstrou diferença estatística para 
os dados tomados da câmara pulpar ao nível de 5% 
quando da variação do comprimento da ponta, porém 
não apresentou diferença quanto à variação de tempera-
tura e, evidentemente, à variação de espessura dentária 
(mensurada entre a parede e a face vestibular).

diSCuSSÃo
O sucesso do clareamento dental está relacionado 

com os fatores etiológicos do escurecimento, tempo de 
evolução, idade do paciente (devido ao calibre dos túbu-
los dentinários), grau da alteração cromática, condição 
socioeconômico-cultural do paciente, que fazem com 
que o tempo seja valorizado, além do diagnóstico correto 
e técnica utilizada.

Dentre os fatores citados, importa considerar as cau-
sas que acarretam o escurecimento dental, visto que boa 
parte dessa etiologia está relacionada aos fatores decor-
rentes do tratamento endodôntico mal conduzido, pro-
cesso de mortificação pulpar, hemorragia subseqüente 
ao traumatismo, restauração inadequada (Grossman6, 
1983; Francischone et al.4, 1986; Machado et al.7, 1991; 
Baratieri2; Aun1, 1993; Demarco e Garone Netto3, 1995; 
Marinho et al.8, 1997; Galan Jr e Namen5, 1998; Ven-
turini12, 2001)

Ainda nos dias atuais, a técnica mais utilizada é o 
Walking bleach ou mediata, que consiste na aplicação de 
um agente químico (perborato de sódio) no interior da 
câmara pulpar, cuja ativação é lenta, com reavaliação de 
três a sete dias e, se for necessário, repetição do procedi-
mento até que a cor desejada seja obtida. (Grossman6, 
1983; Aun1, 1993; Marinho et al.8, 1997) 

A respeito de efeitos adversos resultantes das técnicas 
clareadoras, ainda que discutíveis, a literatura mostra a 
possibilidade de diminuição da resistência à fratura e do 
surgimento de reabsorção radicular externa. (Santos et 
al.11, 1996; Machado et al.7, 1991) 

A possível diminuição da resistência dentinária de-
corrente do clareamento, isoladamente, não é suficiente 
para deixar o dente mais susceptível à fratura dental, mas 

advém de um conjunto de fatores, tais como a quanti-
dade de estrutura dental remanescente após cirurgia de 
acesso e o tipo de técnica e material restaurador a serem 
utilizados posteriormente. (Francischone et al.4, 1986; 
Demarco e Garone Netto3, 1995)

Com relação à reabsorção radicular, observa-se que 
sua ocorrência está condicionada não somente ao agente 
químico que penetra no periodonto através dos túbulos 
dentinários, mas também às falhas da junção amelo-den-
tinárias encontradas em alguns casos, podendo ainda ser 
potencializada pelo calor excessivo e dentes que sofreram 
traumatismos.

Visando prevenir as principais reações adversas, devi-
do ao descontrole ou aumento excessivo da temperatura, 
tais como lesão das fibras do ligamento periodontal e re-
absorções cervicais,  que estão diretamente relacionadas 
aos instrumentos e à proteção inadequada das estruturas 
dentais, deve-se obter um aparelho que atinja a tempe-
ratura segura e necessária para potencializar o agente 
clareador sem danificar a estrutura de suporte, além de 
realizar na região cervical um perfeito selamento duplo 
com aproximadamente 2mm de espessura independente 
da técnica utilizada.(Aun1, 1993; De Marco e Garone 
Netto3, 1995; Marinho et al.8, 1997; Venturini12, 2001)

Evidencia-se, no presente experimento, pela prática 
desenvolvida e pelas informações colhidas, que o piró-
grafo Palante de ponta modificada é um dos meios de 
controle da temperatura ideal, pois sua fonte de calor é 
constante, o que aliás também foi comprovado por Ma-
chado et al.7, 1991; Aun1, 1993; Santos et al.11, 1996; 
Marinho et al.8, 1997.  

Com efeito, observou-se neste trabalho que com o 
tempo experimental de dez segundos, nas respectivas 
graduações 1, 2 e 3 e pontas modificadas de 15, 20 e 
25mm, obtiveram-se com diferença estatisticamente sig-
nificante para as temperaturas tomadas na câmara pul-
par, variando o comprimento da ponta entre os grupos.

Tal fato nos leva a acreditar que temperaturas mais 
baixas e utilizando-se pontas com maior comprimen-
to, que possibilitem uma menor transferência de tem-
peratura à superfície dentária, são as mais indicadas e, 
transferindo-se os resultados para a ação clínica, a téc-
nica se apresenta segura e possivelmente não lesiona o 
periodonto.

Por outro lado, graduações de temperatura maiores 
podem levar excesso de calor à região periodontal, além 
de agredir internamente a estrutura dentinária, acarre-
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tando dificuldade de selamento e restauração final do 
preparo pós-clareamento, bem como o aparecimento de 
processos reabsortivos cervicais.

Apesar de mostrarem significância entre si na tempe-
ratura aferida na câmara pulpar e face vestibular, as dife-
renças promovidas entre as pontas utilizadas conduzem à 
observação prática de que aquelas de maior comprimen-
to possibilitam maior segurança durante o procedimento 
clareador, sem perda de capacidade ativadora do agente 
e, certamente, com menor condução de calor. A ativação 
do agente clareador pelo aumento da temperatura  tem 
como principal objetivo aumentar a liberação de oxigê-
nio, substância responsável pelo clareamento, proporcio-
nando assim um efeito mais rápido e, como observado 
na revisão da literatura, se utilizado de maneira contro-
lada e adequada não causa nem dano ao elemento dental 
nem a suas estruturas.

Ainda cabe ressaltar que em todos os dentes testados, 
observou-se que, a temperatura mensurada na face exter-
na vestibular era muito próxima daquela que geralmente 
se encontra no periodonto humano (geralmente valores 
próximos à temperatura corpórea, cerca de 36,5°C), in-
dicando que, provavelmente, uma elevação de tempera-
tura de 3 a 4°C não gera danos irreparáveis na estrutura 
periodontal.

Por outro lado, a temperatura elevada encontrada na 
câmara pulpar dos dentes testados alerta para que, du-
rante a realização do clareamento, a ponta da fonte de 

calor não contate diretamente a superfície de dentina, 
pois pode favorecer a transmissão do calor, além de dani-
ficar estruturas mineralizadas dessa área. Para minimizar 
tais efeitos, leve-se em conta Aun1, 1993, que sugere a 
colocação de uma bolinha de algodão entre o material 
clareador e a superfície externa, para diminuir tais infe-
rências lesivas.

Porém, diante dos resultados observados, admiti-se 
que a técnica termocatalítica é ainda um meio de fonte 
de calor eficiente, quando aplicada corretamente, mas a 
absorção de calor pelas estruturas duras e de sustentação 
do dente deve ser um fator a ser considerado com aten-
ção.

Para isso, o profissional deve ter total conhecimen-
to e domínio da técnica, assim obtendo larga margem 
de sucesso, direcionando sua indicação para casos bem 
selecionados e adotados a partir de um consenso entre 
paciente e profissional.

ConCluSÕeS
• Ocorreu diferença estatística significante de diver-

sos níveis entre as temperaturas obtidas da face vestibular 
e a câmara pulpar dos dentes testados, nas várias gradua-
ções de temperatura e pontas utilizadas.

• Em particular, houve diferença estatisticamente sig-
nificante entre as temperaturas mensuradas na câmara 
pulpar para as pontas do pirógrafo utilizadas, indepen-
dente das espessuras de parede vestibular dos dentes tes-
tados.
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reSumo
Introdução: Equipamentos a laser com baixas intensidades são freqüentemente usados em processos tera-
pêuticos (Low Intensity Laser Therapy, LILT).  Além dos efeitos benéficos, no entanto, a radiação laser 
também pode provocar efeitos adversos. Decorrentes da inerente característica ocular de focalização, na 
faixa de comprimentos de onda entre 400 a 1400nm, os limiares de danos na retina são os menores, quando 
comparados aos de outras partes do corpo humano. Assim, a proteção ocular é freqüentemente enfatizada 
e deve atenuar a radiação a um nível seguro. A norma IEC 60825-1da International Electrotechnical Com-
mission (IEC) sugere requisitos de segurança em equipamentos eletromédicos a laser, incluindo a proteção 
ocular, baseada em níveis de exposições máximas permissíveis. A legislação brasileira adota a norma IEC 
correspondente, a NBR IEC 601.2.22, para requisitos de segurança. O objetivo deste estudo é verificar a 
adequação de protetores oculares fornecidos por quatro fabricantes de equipamentos a laser, comumente 
encontrados no mercado brasileiro, destinados à LILT. A adequação foi verificada segundo as normas da 
IEC. Para este propósito, os equipamentos e os respectivos protetores oculares foram caracterizados. Resul-
tados e Conclusões: Dentre os resultados obtidos, foram encontrados protetores oculares atenuando as radia-
ções dos respectivos equipamentos a níveis seguros, mas com transmissões visuais inadequadas. Também 
foram encontrados protetores ineficientes e protetores indicados quando não necessários. 

deSCritoreS:  Lasers - Dispositivos de proteção dos olhos - Equipamentos de proteção - Proteção Radio-
lógica - Normas técnicas

ABStrACt

Introduction: The low intensity laser therapy (LILT) has been extensively used in medicine and dentistry 
with positive effects. However, the laser radiation can also cause adverse effects. Due to the ocular foca-
lization property, in the wavelength from 400 to 1400 nm, the retina is more susceptible to damage by 
radiation than any other part of the human body.  Then, the ocular protection is frequently emphasized. 
This protection must attenuate the radiation to a safe level. The International Electrotechnical Commis-
sion (IEC) standard IEC 60825-1suggests safety requirements for medical laser equipments, including 
the ocular protection, based on maximum permissible exposure levels. The Brazilian legislation adopts a 
corresponding to IEC standard, the NBR IEC 601.2.22, for safety requirements.  The aim of this study is 
to analyze the adequacy of the ocular protectors furnished by four laser equipment manufacturers, com-
mercially available in Brazil, commonly used for  LILT. For this purpose, the laser equipments and the 
respective ocular protectors were characterized. The adequacy was verified according to the IEC standards. 
Results and Conclusions: It was found, among other results, ocular protectors attenuating to safe levels the 
radiation emitted by the respective laser equipments, however, presenting inadequate visual transmission. 
Inefficient protection and protection indicated in cases where they were not necessary were also observed.

deSCriptorS:  Lasers - Eye protective devices - Protective devices - Radiation Protection - Technical 
Standards
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introduÇÃo
O uso odontológico de lasers foi largamente amplia-

do no início da década de 90 com a difusão do uso dos 
lasers de neodímio (Nd:YAG, 1990), argônio (1991), 
diodo (1995) e érbio (1997) United Nations Environ-
ment Program11, (1982). 

Atualmente os diodos laser são largamente utilizados 
em odontologia, operando com baixas intensidades, ge-
ralmente emitindo na faixa de comprimentos de onda 
entre 633 a 930nm, e são destinados à biomodulação, 
também denominada Low Intensity Laser Therapy (LILT) 
Karu6, 1998. Esses lasers são utilizados, entre outras 
aplicações, para promover a aceleração de processos ci-
catriciais, na atenuação da dor e de processos inflamató-
rios (Myers7, 2000).

Além dos efeitos benéficos dos lasers, no entanto, 
também são conhecidos alguns de seus efeitos adversos, 
bem como alguns mecanismos de interação, devido à 
exposição excessiva de tecidos biológicos à radiação la-
ser, emitida em todo espectro eletromagnético (Mello8, 
2001). O efeito, o limiar de injúria e o mecanismo de 
dano variam significativamente dependendo do compri-
mento de onda, da intensidade, do regime de operação 
do laser, do tempo de exposição e de características dos 
tecidos-alvos.

Durante as aplicações usuais de lasers, os órgãos do 
corpo humano normalmente sujeitos à exposição aci-
dental são os olhos e a pele. As conseqüências da expo-
sição sobre os olhos são geralmente mais sérias que as 
decorrentes das exposições sobre a pele.

 O risco de injúria ocular, como conseqüência da 
irradiação na região do espectro óptico visível (400 a 700 
nm) e infravermelho próximo (700 a 1400 nm), é de par-
ticular preocupação, pois há o risco de dano térmico e 
fotoquímico na retina, podendo resultar na perda parcial 
ou total da visão. E nessa região do espectro (400 a 1400 
nm), os limiares de dano na retina são os mais baixos, 
quando comparados aos de outras regiões do corpo.  

Visando o uso seguro de lasers, em 1982 foi publica-
da uma ampla revisão sobre os efeitos biológicos adver-
sos da radiação óptica (Silva, Cechine, Eduardo10 1992). 
Tomando como base esta revisão, em 1985 foi publicado 
um guia contendo diretrizes sobre o uso seguro de lasers 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion4, atualizado em 1988 International Radiation Protection 
Association and International 3, 1996 International Radiation 
Protection Association and International 2 e 2000 (Matthes et 

al.9, 2000). O guia sugere valores de Exposição Máxima 
Permissível (EMP) para pele e olhos, de fontes de radia-
ção na faixa entre 180 nm a 1 mm, e exposições entre 
100 fs a 8 horas.  A EMP significa o nível máximo de 
radiação a que os olhos ou pele podem ser expostos sem 
que ocorram efeitos nocivos.

Baseada nas diretrizes do guia, a Internacional Elec-
trotechnical Commission, IEC, elaborou uma norma 
técnica internacional, a IEC 60825-1, prescrevendo re-
quisitos mínimos de segurança para equipamentos a la-
ser, e estabelecendo diretrizes sobre a instalação e uso 
seguro de lasers International Electromechanical Commission5, 
1996. As medidas de segurança e de controle de riscos 
prescritas na norma visam essencialmente minimizar o 
risco de exposição acidental acima dos limites seguros. 

A IEC é uma organização internacional composta 
por mais de cinqüenta países membros (incluindo o Bra-
sil), cuja finalidade é elaborar Normas Técnicas Inter-
nacionais. No Brasil, as normas técnicas são elaboradas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, 
fundada em 1940, sendo uma entidade privada, sem fins 
lucrativos e reconhecida como Foro Nacional de Nor-
malização.

A IEC 60825-1 prescreve requisitos de fabricação, 
dirigidos ao projeto do equipamento a laser, especifican-
do características técnicas que visam minimizar o risco 
de exposição humana à radiação laser que exceda limites 
seguros. Segundo a norma, o fabricante também deve 
prover informações aos usuários sobre características do 
laser, sobre os riscos de danos biológicos, e sobre medi-
das de prevenção de acidentes. 

Procurando operacionalizar o controle de equi-
pamentos eletromédicos (entre outros produtos con-
trolados pela Anvisa), a Resolução no 444 da Anvisa 
determina o registro compulsório de equipamentos 
eletromédicos a laser pertencentes às Classes 3B ou 4 
(classificados segundo a norma IEC 60825-1) de médio 
e alto risco, pelo fornecedor (fabricante ou importador), 
e adota os requisitos de segurança e qualidade prescritos 
nas  normas técnicas da ABNT: a NBR IEC 601.1 (nor-
ma geral sobre equipamentos eletromédicos), e a série 
NBR IEC 601-2-XX (normas aplicáveis a uma classe es-
pecífica de equipamentos eletromédicos). A norma téc-
nica NBR IEC 601-2-22 da série prescreve os requisitos 
mínimos de segurança dos equipamentos eletromédicos 
a laser terapêuticos e de diagnóstico (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas1, 1997).
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A solicitação do registro de equipamentos eletromé-
dicos à Anvisa deve conter, além de outros itens, uma 
cópia do Certificado de Conformidade, emitido por 
um Organismo de Certificação credenciado no âmbito 
do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), definido 
pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, SINMETRO. O Certificado deve 
atestar a conformidade do equipamento com as normas 
técnicas. 

Embora o programa de controle da Anvisa ainda 
não abranja o uso de equipamentos eletromédicos a la-
ser (somente controla o fornecimento), a lei federal nº 
6437 de agosto de 1977 configura infração à legislação 
sanitária federal usar utensílios e aparelhos que interes-
sem à saúde pública ou individual sem registro, licença 
ou autorização do órgão sanitário competente, sob pena 
de advertência, apreensão, inutilização, interdição, can-
celamento do registro e/ou multa.  

Segundo as prescrições da norma, dentre outras in-
formações obrigatórias e relevantes que o fornecedor 
deve providenciar aos usuários, grande ênfase é dada 
à indicação da proteção ocular, quando necessária, e à 
sua especificação. A indicação e especificação são efetu-
adas de acordo com as prescrições das normas técnicas.  
No entanto, ainda é comum a especificação da prote-
ção ocular sem qualquer critério razoável. Esse fato foi 
constatado durante a realização deste trabalho.

mAteriAiS e mÉtodoS
A verificação da adequação da proteção ocular (ob-

jetivo principal deste trabalho), segundo prescreve a 
legislação sanitária brasileira requer, necessariamente, a 
utilização da metodologia prescrita na norma. Ou seja, 
a análise da adequação da proteção ocular fornecida ou 
indicada pelo fabricante de um equipamento eletromé-
dico a laser, segundo a norma, requer a medição do nível 
da radiação laser disponível, e o cálculo da exposição 
ocular máxima permissível ao laser em consideração. Os 
procedimentos necessários para os cálculos e medições 
também são prescritos na norma. Mas a norma prescre-
ve os procedimentos numa forma pragmática, nem sem-
pre fornecendo justificativas ou bases técnicas e cientifi-
cas, que somente são disponíveis no guia (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection4, 
1996), (Matthes et al.9, 2000). Assim, neste capítulo são 
apresentadas as bases, segundo o guia e a norma, utiliza-
das nas medições e cálculos.

1.1. Especificação da proteção ocular
A radiação óptica é expressa, de acordo com as nor-

mas técnicas, como segue:
 1.  Potência radiante (ou fluxo radiante) simbolizada 

por (P): é igual à potência emitida, transferida ou 
recebida numa forma de radiação. É expressa no SI 
(Sistema Internacional) em watts (W).

 2.  A radiância (ou emitância): simbolizada por (E), 
representa o fluxo de energia incidente sobre a su-
perfície de uma determinada área. É expressa no SI 
(Sistema Internacional) em W/m2.

 3.  Energia radiante: simbolizada por (Q) representa o 
tempo integral do fluxo radiante sobre uma dada 
duração de tempo. É expressa em (J). 

 4.  Exposição radiante: simbolizada por (H), representa 
a quantidade de energia incidente em um determi-
nado ponto dividida pela área (expressa em J/ m2).

Neste trabalho foi denominada Radiação Ocular 
Acessível (ROA) a radiação laser acessível, medida ou 
calculada com o propósito de conhecer o nível de radia-
ção ao qual é possível a exposição ocular. A ROA é me-
dida ou calculada  a uma distância de 100mm da fonte, 
através de uma abertura circular de 7mm de diâmetro. A 
distância prescrita pela norma (100mm), é a distância em 
que o risco de lesão ocular é maior, em relação a outras 
posições espaciais, pois é a distância mínima (em média) 
em que uma pessoa pode acomodar uma imagem na re-
tina. Ou seja, distâncias maiores ou menores produzem 
imagens na retina com intensidades menores (exceto os 
casos em que o feixe seja colimado). E a abertura de 
7mm simula a maior abertura que a pupila de um jovem 
pode apresentar. Aberturas menores significam menor 
risco.

Neste trabalho também foi denominada Exposição 
Ocular Máxima Permissível (EOMP) a Exposição Má-
xima Permissível (EMP) aos olhos, durante 0,25s, caso 
a radiação seja visível e contínua, ou 10s se invisível e 
contínua.

Para determinar a proteção ocular adequada é neces-
sário medir ou calcular a intensidade da ROA, usando 
distâncias e radiômetros padronizados. Também é ne-
cessário conhecer a EOMP.

Para conhecer à EOMP precisa caracterizar o laser e 
conhecer o seu regime de operação, pois a norma for-
nece uma tabela com valores de EOMP em função do 
comprimento de onda do laser, tempo de exposição e de 
características espaciais do feixe do laser. 
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Caso o nível da ROA seja superior à EOMP, signi-
ficando a possibilidade de exposição ocular acima da 
máxima permissível, a proteção ocular deve atenuar a 
radiação acessível (ROA) a níveis iguais ou inferiores aos 
níveis da EOMP. 

A razão entre a radiação óptica, que incide num meio 
que promove a atenuação, e a radiação óptica que atra-
vessa este meio é denominada Transmitância, RT .

Assim, a transmitância da proteção ocular deve ser 
TR ≤ EEMP/ EROA, ou seja, a intensidade da radiação 
após a proteção ocular, que pode ser uma janela óptica 
ou as lentes dos óculos de segurança, deve ser menor ou 
igual a EOMP. Mas note-se que a transmitância máxi-
ma é definida para o laser considerado, pois depende de 
suas características. Ou seja, como um exemplo, a trans-
mitância calculada para um laser pode não ser adequada 
para outro laser com o mesmo comprimento de onda e 
mesma potência, mas com características espaciais dos 
feixes diferentes. 

A proteção ocular também pode ser caracterizada 
pela densidade óptica (DO) do meio que promove a ate-
nuação: , (1.1.1); e, nesse caso, para um 
determinado laser, a DO deve ser maior ou igual à mí-
nima requerida.

Para medir a ROA, a norma determina que, para a 
região entre 400 a 1400 nm, as medições sejam efetuadas 
usando-se uma abertura circular de 7mm a uma distân-
cia de 100mm do laser (para outras regiões do espectro, 
outras condições são prescritas). Para este propósito, foi 
utilizado um radiômetro marca Coherent, modelo FM, 
ao qual foi adaptada uma abertura circular de 7mm. 

Para a faixa espectral dos lasers estudados, e para os 
tempos de exposições  acidentais considerados, a norma 
fornece valores de EMP em função do ângulo aparente 
da fonte. O ângulo aparente da fonte é definido pela 
norma como o ângulo plano do qual um observador 
ou um radiômetro visualizam a fonte, a uma distância 
de 100mm da fonte. Os ângulos aparentes de todos os 
lasers estudados foram medidos, seguindo-se as prescri-
ções da norma.

Todas as medições e cálculos para a determinação da 
ROA e EOMP foram efetuadas nos laboratórios do Ins-
tituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) por 
técnicos treinados, pois envolvem conhecimentos espe-
cíficos sobre óptica e radiometria, fugindo do escopo 
deste trabalho. As medições foram efetuadas somente 
para atender aos objetivos deste trabalho, seguindo os 

padrões da norma, mas não possuem valor legal, pois, 
segundo a Anvisa, somente laboratórios credenciados 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO), podem emitir Certi-
ficados de Conformidade.

Também não é objetivo deste trabalho apresen-
tar resultados conclusivos favoráveis ou desfavoráveis, 
desqualificando ou qualificando os fabricantes, pois 
foi analisada apenas uma amostra de cada equipamen-
to e de seus respectivos protetores oculares. Os valores 
das grandezas medidas podem ser diferentes se outras 
amostras forem analisadas, em função de variações nos 
processos de fabricação. A potência emitida, a divergên-
cia e a distribuição espacial do feixe podem variar signi-
ficativamente nos diodos laser, mas a verificação desses 
parâmetros foge do escopo deste trabalho.

Conhecendo a ROA e a EOMP, foram calculadas 
as transmitâncias máximas dos protetores oculares de 
cada laser, expressas em porcentagem: 100(%) ⋅≤

ROA

EOMP
R E

ET

(1.1.2), onde Eeomp é o valor da radiância que produz 
a EOMP, Eroa é o valor da radiância ocular acessível 
medida. 

Assim, a transmitância (ou a densidade óptica) re-
querida para a proteção ocular referente a cada laser em 
estudo é calculada segundo as equações já mencionadas, 
respectivamente (1.1.1) e (1.1.2).

1.2. Verificação da adequação da proteção ocular
O objetivo principal deste trabalho é verificar se a 

transmitância da proteção ocular indicada ou forneci-
da pelo fabricante (ou fornecedor) é adequada ao laser 
fornecido. 

A verificação da adequação da transmitância máxima 
que os óculos de proteção devem apresentar foi efetua-
da medindo-se os valores das transmitâncias dos óculos, 
e comparando-se os resultados com os valores calcula-
dos segundo (1.1.2).

Os óculos de proteção foram caracterizados pelas 
medidas de suas transmitâncias, utilizando-se para esse 
pro pósito, um espectrofotômetro Cary 17. O espectro-
fotômetro utilizado é um equipamento capaz de medir 
a transmitância da proteção ocular numa faixa espectral, 
que pode ser selecionada entre 300 a 2400 nm. As trans-
mitâncias dos óculos foram medidas na faixa espectral 
de 400 a 1000 nm, pois, além da necessidade de conhe-
cer a transmitância máxima no comprimento de onda 
que opera o laser, é desejável conhecer a transmitância 
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da proteção ocular na faixa visível do espectro (400 a 
700 nm). A transmitância da proteção ocular na faixa 
visível do espectro não deve ser excessivamente baixa, 
para que não dificulte a visualização da área de trabalho. 
Ou seja, a proteção ocular deve atenuar a radiação laser, 
mas não deve atenuar a luz visível. Como um exemplo, 
caso a proteção ocular atenue excessivamente uma faixa 
ampla do espectro na região do vermelho, a proteção 
ocular pode ser adequada ao laser que opera na região 
do vermelho, mas pode ser inadequada para visualizar 
indicadores luminosos e avisos vermelhos.

1.3. Requisitos adicionais da proteção ocular
Segundo a norma, para que uma proteção ocular seja 

considerada adequada, devem ser considerados os se-
guintes fatores:

 1. Comprimento(s) de onda de operação; 
 2. Radiância ou exposição radiante (RA);
 3. Exposição Máxima Permissível (EMP);
 4.  Densidade óptica dos óculos no comprimento de 

onda emitido pelo laser;
 5. Requisitos de transmissão de luz visível;
 6.  Exposição radiante, ou radiância, na qual ocor-

rem danos nos óculos;
 7. Necessidade de lentes corretivas;
 8. Conforto e ventilação;
 9.  Degradação ou modificação de meios absorve-

dores, mesmo que temporária ou transitória;
10. Resistência dos materiais (resistência ao choque);
11. Requisitos de visão periférica;
12. Quaisquer regulamentos nacionais pertinentes.
A avaliação dos itens 1 a 4 acima envolve a caracte-

rização dos lasers para o cálculo da ROA, o cálculo da 
EOMP, e a caracterização dos óculos de proteção.

No entanto, embora a norma prescreva quantitativa-
mente a densidade óptica mínima requerida, envolven-
do os itens 1 a 4, não prescreve requisitos quantitativos 
para os itens 5 a 11. Assim, o item 5 foi qualitativamente 
avaliado. Os itens 6 a 11 não foram avaliados neste tra-
balho. 

1.4. Equipamentos analisados
Quatro equipamentos a laser foram analisados. Suas 

principais características são descritas na seqüência. As 
características que seguem são as descritas nos manuais 
que acompanham os equipamentos pertencentes ao La-
boratório Especial de Laser em Odontologia da Facul-

dade de Odontologia da USP (LELO-FOUSP).
 
Laser Beam modelo DR 100
O equipamento da marca Laser Beam, modelo DR 

100, mostrado na Figura 1, é de procedência externa, e o 
modelo analisado não apresenta seu registro na Anvisa. 
Suas principais características e acessórios são: fabrican-
te - Laser Beam Indústria e tecnologia Ltda; modo de 
emissão - contínuo ou pulsado; comprimento de onda/
potência - 670 nm (10 mW), 780 nm (50 mW), 635 nm 
(10 mW), 650 nm (30, 50 e 250 mW), 830 nm (40 mW),  
780 nm (100 mW), 808 nm (200 e 50 mW). Acessórios: 
bolsa, dois óculos de proteção (um para o operador e 
um para o assistente e uma blindagem para o paciente), 
manual, CD-ROM de aplicações (pesquisas) e quatro 
blindagens para quatro aplicadores.

O equipamento possibilita o uso de vários aplica-
dores (opcionais), com potências e comprimentos de 
onda diferentes. De acordo com a norma, é necessária a 
caracterização de todos os aplicadores, para se verificar 
a necessidade de proteção ocular para cada aplicador. 
E a especificação da proteção ocular é efetuada para 
cada aplicador. Se viável, um único filtro pode prover as 
transmitâncias máximas necessárias para todos os com-
primentos de onda. Caso não seja viável, dois ou mais 
óculos são especificados para oferecer proteção em toda 
a faixa.

Para a realização deste trabalho foram escolhidos 
apenas dois aplicadores: um operando na faixa visível e 
outro na infravermelha do espectro, com as maiores po-
tências disponíveis no equipamento (pois são opcionais). 
Assim, foi avaliado um aplicador que opera em 688 nm, 
com potência máxima de 50 mW, e um aplicador que 
opera em 808 nm, com potência máxima de 300 mW. 
Note-se que o critério de escolha (a maior potência) não 

Figura 1:  Equipamento da marca Laser Beam, modelo DR 100.
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é prescrito na norma, pois a especificação da proteção 
ocular deve ser efetuada para cada aplicador.

Thera Lase
O equipamento marca DMC, modelo Thera Lase, 

de procedência nacional é mostrado na Figura 2, e não 
apresenta registro na Anvisa suas principais característi-
cas são: fabricante - D.M.C. Equipamentos Ltda; modo 
de emissão - contínua ou pulsátil; comprimento de 
onda/potência - 830nm (300 mW), e 685 nm (35 mW). 
Acessórios: maleta, três óculos de proteção (dois com 
janelas azuis e um com janela preta), CD- ROM e cabo 
com fibra óptica sobressalente. 

Kondortech
O equipamento a laser Kondortech, modelo não es-

pecificado, de procedência nacional, apresenta registro 
na Anvisa, e suas principais características informadas 
no manual do usuário são: fabricante - Kondortech 
Equipamentos Odontológicos Ltda; modo de emissão 
- contínua; comprimento de onda/potência - 660nm (30 
mW). Acessórios: maleta; dois óculos, um cabo elétrico 
e um aplicador.

Figura 2: Equipamento da marca DMC, modelo Thera Lase.

Twin Laser
O equipamento da marca MM Optics, modelo Twin 

Laser, de procedência nacional, é mostrado na Figura 
3. O equipamento analisado não apresenta registro na 
Anvisa, e suas principais características são: fabricante 
- MM Optics Ltda; modo de emissão - contínua; com-
primento de onda/potência - 780nm (70 mW) e  660nm 
(40mW). Acessórios: - maleta, software para auxílio no 
cálculo do tempo de dosagem, três óculos: dois para o 
aplicador (um para 780nm, com armação branca, e um 
para 660nm, com armação azul), e um para o paciente 
(com armação preta).

Figura 3:  Equipamento da marca MM Optics, modelo Twin Laser

Figura 4: Equipamento a laser Kondortech.
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reSultAdoS
A especificação da proteção ocular requer o conheci-

mento não somente do comprimento de onda que opera 
o laser, como também da exposição ocular máxima per-
missível (EOMP) e da radiação ocular acessível (ROA), 
referentes ao laser para o qual a proteção é especifica-
da. 

Neste tópico, são apresentados os valores de EOMP 
e ROA de cada laser analisado, e, em função desses valo-
res é apresentada a especificação da proteção ocular de 
cada laser, quando necessária. Deve-se notar que os va-
lores de EOMP e ROA são referentes a cada laser, pois 
três dos quatro equipamentos analisados são equipados 
com dois lasers diferentes. 

 
2.1. Caracterização dos Equipamentos 
Os níveis de radiação laser acessível ( ROAE ) medidos, 

e os valores de EMP oculares calculados ( EOMPE ), e as 
transmitâncias ROAEOMPR EET =  dos lasers estudados 
são apresentados na Tabela 1, assim como as potências 
máximas de cada laser ( Pmax ), medidas nas aberturas dos 
lasers, usadas para verificar a integridade dos lasers (e 
fibras ópticas, quando aplicáveis). A Pmax é a potência 
total irradiada na abertura do laser, e em geral é superior 
à potência medida a 100mm da abertura (usada para me-
diar a ROA), pois geralmente os feixes são divergentes, 
e a potência coletada na abertura de 7mm (a 100mm da 
fonte) é menor.  

Nas análises que seguem são denominados L1 os la-
sers operando no visível e L2 os lasers operando no in-
visível. Exemplificando, Beam-L1 é o Laser Beam ope-
rando em 688 nm, Beam-L2 é o Laser Beam operando 
em 808 nm, e demais denominações conforme mostra 
a Tabela 1.

BEAM-L1 BEAM-L2 THERA-L1 THERA-L2 TWIN-L1 TWIN-L2 KOND-L1

688 nm 808 nm 685 nm 830 nm 660 nm 780 nm 660 nm

50 mW 300 35 mW 300 mW 40 mW 70 mW 30 mW

mW

Pmax (mW) 49 344 28 288 41 77 33

EEOMP (W/m2) 68,8 16,6 102 10 815 57 323

EROA (W/m2) 1030 1169 70 909 93 213 47

EROA/ EEOMP 15 70 0,7 91 0,1 3,7 0,14

TR  (%) 6,7 1,4 x 1,1 x 27 x

DO 1,2 1,8 x 2 x 0,6 x

Tabela 1:  Valores de exposição ocular máxima permissível, de radiação ocular acessível, dos lasers analisados e os valores de transmitância e densi-
dade óptica requeridos para cada laser.

Obs. O símbolo (x) significa proteção ocular não necessária.

Figura 5:  Óculos de proteção: Laser Beam (A); Thera Lase (B); 
Twin Laser (C); Kondortech (D).

2.2. Caracterização dos óculos de proteção
Todos os óculos analisados não foram identificados 

pelo fabricante, conforme sugere a norma. Para a reali-
zação deste trabalho, os óculos foram identificados de 
acordo com as cores de suas armações, como segue:
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1.  Beam-P1 e  Beam-P2 (armações pretas) do equi-
pamento Laser Beam; 

2.  Thera-P1 (janela azul) e Thera-P2 (janela preta) do 
equipamento DMC Thera Laser;  

3.  Twin-P1 (armação preta), Twin-P2 (armação Azul, 
para 660 nm) e Twin-P3 (armação Branca, para 
780 nm), do equipamento Twin Laser e; 

4.  Kondortech-P1 e Kondortech-P2  do equipamen-
to Kondortech. 

diSCuSSÃo
Analisando a Tabela 1, pode-se verificar que os la-

sers  operam na faixa visível e invisível do espectro, ou 
seja, entre 660 a 688 nm (visível) e entre 780 a 830 nm 
(IR próximo) respectivamente. As potências nominais 
(potência emitida na abertura do laser) dos lasers que 
operam na faixa visível estão na faixa entre 28 a 48 mW, 
enquanto as potências emitidas pelos lasers que operam 
na faixa invisível estão na faixa entre 77 a 344 mW.

Excetuando o laser Beam-L1, as Radiações Oculares 
Acessíveis (ROAs) dos lasers analisados que operam na 
faixa visível do espectro, expressas em Radiância, estão 
na faixa entre 47 a 93 W/m2, enquanto as ROAs dos 
lasers que operam na faixa invisível do espectro estão na 
faixa entre 231 a 1169 W/m2. A ROA medida do laser 
Beam-L1 (visível) é 1030 W/m2, ou seja, significativa-
mente superior às ROAs dos demais lasers visíveis, pois 
a divergência do seu feixe é pequena comparada à dos 
demais lasers.

Os valores das Exposições Oculares Máximas Per-
missíveis (EOMP) dos lasers que operam na faixa visí-
vel do espectro, expressos em Radiâncias, estão na faixa 
entre 68,8 a 815 W/m2, enquanto as EOMPs dos lasers 
que operam na faixa invisível do espectro estão entre 10 
a 57 W/m2. 

Todos os lasers analisados que operam na faixa in-
visível do espectro apresentam níveis da ROA superio-
res aos respectivos níveis da EOMP, ou seja, a razão 
EROA/ E vEOMP  desses lasers está na faixa entre 3,7 
a 91 vezes. Portanto todos esses lasers podem provocar 
lesões oculares.

Dentre os lasers analisados que operam na faixa visí-
vel do espectro, apenas o laser Beam-L1 apresenta nível 
de ROA superior ao seu respectivo nível de EOMP, re-
sultando a razão EROA/ EOEMP igual a 15 vezes. Os 
demais lasers apresentam níveis de ROA inferiores aos 
respectivos níveis de EOMP. Portanto, apenas o laser 
Beam-L1 tem potencial de causar lesão ocular.

Com relação aos óculos de proteção, note-se que 
alguns fabricantes fornecem óculos diferentes para o 
paciente e o usuário. Mas a norma não diferencia a pro-
teção ocular de pacientes e usuários. A Tabela.2 mostra 
a síntese dos resultados obtidos, ou seja, a adequação ou 
inadequação dos óculos referentes ao laser para o qual 
foram especificados.

Nota-se, então, que Beam P2 para Beam L2 (808nm) 
os óculos de proteção mostraram-se inadequados, es-
tando adequados em : Beam P1 para Beam L1(688nm) 

Laser/ Beam- Beam-L2 Thera-L1 Thera-L2 Twin-L1 Twin-L2 Kond-L1

Óculos L1 688 nm 808 nm 685 nm 830 nm 660 nm 780 nm 660 nm

Beam-P1 A A

Beam-P2 A I

Thera-P1 X A

Thera-P2 X A

Twin-P1 X A

Twin-P2 X A

Twin-P3 X A

Kond.-P1 X

Kond.-P2 X

Tabela 2: Resultados das avaliações das adequações das proteções oculares dos lasers analisados.

Obs: O símbolo (X) significa proteção ocular não necessária, (A) adequada e (I) inadequada.



130

Cordon R, Nogueira GEC, Eduardo CP. Avaliação da proteção ocular para lasers terapêuticos em baixa intensidade. Revista de Odontolo-
gia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):122-30

reFerÊnCiAS

 1.  Associação Brasileira de Normas Técnicas. Equipa-
mento eletromédico. Parte 2: Prescrições particulares para a 
segurança de equipamento terapêutico e de diagnóstico a laser. 
Rio de Janeiro: ABNT, 1997 (NBR IEC 60601-2-
22:1997).  

 2.  International Radiation Protection Association and 
International Non-Ionizing Radiation Committee, 
Guidelines on limits of   exposure to laser-radiation 
of  wavelengths between 180 nm and 1 mm. Health 
Physics, 1985 Aug; 49(2), p. 341-59.

 3.  International Radiation Protection Association and 
International Non-Ionizing Radiation Committee, 
Recommendations for  minor updates to the IRPA 
1985: guidelines no limits of   exposure to laser-ra-
diation, Health Physics, 1988 May; 54(5):573-4.

 4.  International Commission on Non-Ionizing Radia-
tion Protection, Guidelines on limits of  the expo-
sure to laser radiation of  wavelengths between 180 
nm and 1.000 um. Health Physics Society, 1996 Nov; 
71(5):804-19.

 5.  International Electromechanical Commission. Con-
solidated Edition 1.2: Safety of  laser products - Part 1: 
Equipment classification, requirements and user’s guide. Ge-
neva: IEC, 2001 (IEC 60825-1:2001, Ed. 1.2, 2001-
08). 

e para Beam L2 (808nm), Thera P1 e P2 para Thera 
L2 (830nm) e Twin P1, P2 e P3 para Twin L2 (780nm). 
Os óculos de proteção para os outros comprimentos de 
onda não são necessários.

ConCluSÕeS
Todos os óculos de segurança analisados apresenta-

ram suas transmitâncias inferiores às máximas seguras 
nos comprimentos de onda dos respectivos lasers (para 
os quais foram especificados), exceto os óculos Beam-
P2, que apresentam transmitância superior à máxima se-
gura para o laser Beam-L2, que emite em 808 nm. 

Exceto os óculos Twin-P2 e Twin-P3, todos os de-

mais apresentam baixas transmissões na faixa visível do 
espectro, ou seja, atenuam desnecessariamente e, em al-
guns casos, excessivamente a luz (visível), dificultando 
ou impossibilitando a visualização da área de trabalho 
e avisos luminosos ou escritos (placas de advertência e 
alertas). 

Os resultados obtidos indicam a necessidade de se 
observar não somente a correta especificação da pro-
teção ocular, conforme as prescrições da norma, como 
também, sempre que necessária, a proteção ocular, man-
ter a transmissão na faixa visível do espectro dentro de 
níveis adequados, e identificar claramente os óculos, as-
sociando-os aos lasers para os quais foram desenhados.

 6.  Karu, T. Primary and secondary mechanisms of  
action of  monochromatic visible and near infrared 
radiation on cells. The Science of  low-power laser therapy, 
Amsterdam, 1998, p. 53-94.

7.  Myers TD. The future of  lasers in dentistry. the Den-
tal Clinical of  North America, 2000 Oct; 44(4): 971-
80.

8.  Mello RLT. Laser em odontologia, São Paulo: San-
tos, 2001. p78-85.

9.  Matthes R, et al, Revision of  guidelines on limits 
of  exposure to laser radiation of  wavelengths be-
tween 400 nm and 1.4 um. Health Physics, 2000 Oct; 
79(4):431-40.

10.  Silva, NMM, Cechine RCM, Eduardo CP. Aplicação 
clinica do soft laser em odontologia. Rev. Paul. Odont. 
1992 Jul-Ago; 14(4): 30-2. 

11.  United Nations Environment Program; World He-
alth Organization; International Radiation Protec-
tion Association. Lasers and Optical Radiation. Gene-
va: World Health Organization; (bib virtual saúde), 
1982.

 Recebido em: 04/08/2005
 Aceito em: 14/12/2006



reSumo
Introdução: A água de abastecimento público fluoretada é uma medida de grande abrangência no controle 
da cárie dentária, contudo, deve estar dentro dos padrões ótimos para proporcionar esse benefício à saúde 
bucal da população consumidora. Assim, o objetivo deste estudo é verificar os níveis de flúor na água de 
abastecimento público de Piracicaba, São Paulo, Brasil, no período de 1999/2000. Métodos: Piracicaba foi 
dividida em 37 pontos, que constituíam as creches municipais da cidade, cobertas por 2 estações de trata-
mento de água, sendo que a coleta de água foi realizada de agosto de 1999 a abril de 2000, em duplicata 
(dentro e fora da creche). Após a coleta, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Bioquímica Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba-FOP/UNICAMP, onde a análise foi feita utilizando-se do eletrodo es-
pecífico Orion 96-09 e analisador de íons EA-940 previamente calibrados com padrões contidos de 0,125 
a 1,0 mgF/ml, com 1,0ml de Tisab II, ou seja, Tisab II a 50%. Resultados: Após 8 meses, foram verificadas 
valores fora dos níveis considerados ideais (0,6 – 0,8 ppmF), com porcentagens variando de 22 a 46% 
abaixo de 0,6 ppm F e com porcentagens oscilando de 3 a 15% acima de 0,8 ppm F das amostras coletadas.
Entretanto, na média, foram obtidos níveis entre 0,6 a 0,8 ppm F, com exceção do mês de outubro. Con-
clusão: Os resultados permitiram concluir que o heterocontrole é fundamental para buscar a manutenção 
de um correto programa de fluoretação das águas de abastecimento público.

deSCritoreS: Flúor - Fluoração - Abastecimento de água.

ABStrACt
Introduction: The fluoridated water of public supply is one the major dental caries prevention method in 
a population level, however, if it is not in optimal level, it can not be effective or even though it can cause 
damages instead of benefits. The aim of this study is to analyze the fluoride concentration of public water 
supply in Piracicaba’s city. Methods: Health agents collected samples in 37 preschools in a period of 8 
months (August/1999 up to April 2000), in the same day of the month and in the same time. Water sam-
ples were analyzed by the electrode Orion 96-09 and analyzed by ions EA-940 previously calibrated with 
contained standards of 0.125; 1.0 mgF/ml, with 1.0 ml of Tisab II, or either, Tisab II 50%. Results: The 
results showed that all samples were in an optimal level, however, some values were superior at 0,8ppmF 
(3 to 15%) and others were inferior at 0,6ppmF (22 to 46%) than optimal values. Conclusion: It can be 
concluded that Piracicaba has controlled fluoridated water in this evaluated period and the results showed 
the need and importance of a continuous control of fluoride in the water supplies.
deSCriptorS: Fluorine - Fluoridation - Water supply
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introduÇÃo:
A fluoretação da água em sistemas de abastecimen-

to é uma medida preventiva de atenção primária, cujo 
emprego justifica-se pela sua universalidade, pois mui-
tos segmentos da sociedade estão expostos à água po-
tável servida pelos sistemas de abastecimento; pelo efei-
to halo, no qual o flúor é incorporado aos alimentos e 
bebidas produzidos com água fluoretada e assim pode 
beneficiar regiões não-fluoretadas. A relação custo-be-
nefício é positiva, uma vez que o custo de uma simples 
restauração dentária equivale ao gasto para fluoretar a 
água potável ingerida por uma pessoa durante toda a sua 
vida. (Batalha1, 1984; Dantas e Domingues7, 1996 ; Hin-
man et al.8, 1996).

Contudo, se a água não estiver em concentrações óti-
mas de fluoreto, que, devido à temperatura máxima de 
37,5°C e mínima de 18°C em Piracicaba, deve estar entre 
0,6 a 0,8 ppm F, poderá não proporcionar os benefícios 
ou até mesmo poderá causar danos, como a fluorose, tão 
discutida pelos profissionais da saúde (CIAGRI6 - Cen-
tro de Informática do Campus Luís de Queiroz/USP).

No Brasil, a fluoretação das águas de abastecimento 
público teve início em Baixo Guandu (ES) em 1953. Em 
1974 foi aprovada a Lei Federal n° 6050, regulamentada 
pelo Decreto 76872 de 22/12/75 determinando a obri-
gatoriedade da fluoretação das águas em todos os Muni-
cípios com estação de tratamento.

Hoje, há diversidade quanto à existência de fluoreto 
na água em relação às regiões brasileiras: um exemplo 
é a cidade de São Paulo, que passou a realizar um hete-
rocontrole de suas águas a partir de 1990 (Prado et al.13, 
1992), com um atraso de 26 anos em relação à lei bra-
sileira. Em outro exemplo, tem-se o trabalho publicado 
por Bleicher et al.3, 2003, que constataram que, em 1999, 
apenas 39,3% dos municípios cearenses recebiam água 
fluoretada.

Em Pelotas, Rio Grande do Sul, foi realizado um he-
terocontrole da fluoretação das águas de abastecimento 
público durante vinte e quatro meses, entre novembro 
de 1999 e outubro de 2001, e constatou-se que os níveis 
de flúor na água variaram demasiadamente ao longo do 
período de monitoramento, chegando a valores míni-
mos de 0,05 ppm F e máximos de 1,72 ppm F (Lima et 
al.10, 2004).

Em Bauru, durante 4 semanas, em 1999, foram cole-
tadas amostras de 20 pontos da cidade, constatando-se 
variação entre 0,01 a 9,35 ppmF, num local onde o teor 
ótimo deveria ser entre 0,6 a 0,8 ppmF, e 82% das amos-

tras não atingiram o nível mínimo aceitável (Buzalaf  et 
al.5, 2002).

Em pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em dezem-
bro de 1997, com 60 amostras de água de pontos di-
ferentes da cidade, constatou-se média de 0,22 ppm F,  
muito abaixo da desejada para o município (Modesto et 
al.12, 1999).

Tendo-se em vista a grande variabilidade das con-
centrações de flúor nas diversas localidades estudadas, o 
objetivo deste trabalho é realizar um heterocontrole das 
águas de abastecimento público de Piracicaba.

mAteriAiS e mÉtodoS:
Este estudo foi realizado em Piracicaba, que possui 

área territorial de 1368,40 Km2 (IBGE/2000), sendo 
165,33Km2 de área urbana e 1203,07 Km2 de área rural 
– 19° município em extensão do estado de São Paulo, 
abrigando uma população de 329158 habitantes (IBGE9 
,2000), sendo 317374 habitantes de área urbana e 11784 
de área rural, tendo como renda per capita de R$ 455,87 
(SEADE - Fundação Sistema Estadual Análise de Da-
dos14, 2000).

Piracicaba conta com duas estações de tratamento 
de Água, a “Luís de Queiroz” ETA (Estação de Trata-
mento de água) 01- Rua Luiz de Queiroz n° 306, Centro, 
que abastece toda a região do bairro Paulicéia e parte da 
região do São Dimas e a estação de tratamento Capim 
Fino ETA 03 que se localiza na Rodovia Piracicaba – 
Rio Claro Km 27, bairro Capim Fino/Godinhos, que 
basicamente abastece todo o restante da cidade.

A verificação do teor de flúor na água das amostras 
foi feita no Laboratório de Bioquímica da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba – UNICAMP, em Piracicaba, 
São Paulo.

Foram consideradas as 37 creches como pontos de 
coleta, visto que elas se distribuem por grande parte das 
regiões do município. Contudo, quando foram analisa-
das os valores máximos e mínimos de ppm F, desvio-pa-
drão ou número de creches com concentrações de ppm 
F acima ou abaixo dos considerados ótimos, desconsi-
deramos o bairro de Bartira que, apesar de constar na 
figura 01, foi excluído das demais figuras, visto que esse 
bairro não recebia fluoretação no momento da pesquisa 
(SEMAE15).

A coleta foi realizada a cada 2 meses, de maneira uni-
forme ao longo do período de 8 meses, em duplicata, 
de agosto de 1999 a abril de 2000, obtendo-se, assim, 
5 coletas no respectivo período. As amostras de água 
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Concentração média de flúor nas creches analisadas
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Figura 1:  Média (rua e dentro) da concentração de flúor em ppm, nas 
creches analisadas. Piracicaba,1999-2000.

foram coletadas em frascos de anestésicos (tubetes de 
polietileno), previamente lavados.

As coletas da água foram realizadas na última sex-
ta-feira de cada mês, preferencialmente no horário das 
10:00h, da torneira externa (rua) e interna (dentro) ao 
local.

Para analisar os teores de íon flúor na água empre-
gou-se eletrodo específico Orion 96-09 e analisador de 
íons EA-940, previamente calibrados com padrões con-
tidos de 0,125 a 1,0 mgF/ml , com 1,0ml de Tisab II, ou 
seja, Tisab II a 50%.

Assim sendo: 1ml de padrão de 0,25 ppm F com 1ml 
Tisab II ; 1ml de padrão de 0,5 ppmF com 1ml de Tisab 
II; 1ml de padrão de 1ppmF com 1ml de Tisab II ; 1ml 
de padrão de 2ppmF com 1ml de Tisab II; sendo então 
a água comparada a tais padrões.

Piracicaba é fluoretada desde 1971 (Basting et al.2, 
1997) e no período utilizavam o sal fluorsilicato de só-
dio, um pó que, como tal, apresentava-se de difícil ma-
nuseio, mas foi substituído em 2001 pelo ácido fluor-
silícico, líquido e mais fácil de manter o controle. Os 
resultados foram digitados no Programa Excel 2000 e 
foram discutidos em  figuras.

reSultAdoS:
Como pode ser observado na Figura 1, em 8 meses 

de heterocontrole constata-se que a média (média das 
amostras em duplicata rua e dentro) das amostras de água 
analisadas nas creches municipais de Piracicaba – SP, em 
grande maioria (70%) se encontra dentro dos padrões de 
potabilidade estabelecida por lei (0,6 a 0,8 ppm F) para 
a região do estudo. Quando se analisam as amostras em 
relação aos meses de coleta, verifica-se que existem valo-
res acima de 0,8 ppm F em todos os meses, exceto em 
abril/2000, contudo, em pequenas porcentagens, varian-
do de 3 a 15% e os valores mínimos variando em todos 
os meses analisados, exceto abril/2000 variando de 22 a 
46%. Como pode ser observado na Figura 2.

Quando foram analisados, em média, os meses, sem 
considerar a individualidade de cada creche, verificou-se 
que, em média, em todos os meses, exceto o mês de ou-
tubro (dentro), os valores se situam dentro dos padrões 
ótimos. 

Na amostra de agosto, não foi possível identificar se 
era de dentro ou da rua.

Através da Figura 3 pode-se observar que, em média, 
a cidade de Piracicaba recebia no momento da pesquisa 
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Figura 2: Número de amostras com valores abaixo e acima do nível 
ótimo de flúor. Piracicaba-1999/2000.

(1999/2000) água fluoretada em níveis ótimos para a re-
gião estudada. Contudo, no mês de fevereiro nota-se um 
grande desvio-padrão.

Através desta Figura, pode-se observar que há uma 
variação significativa entre os valores máximos e míni-
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te 24 meses (1999-2001) encontrando valores máximos 
e mínimos respectivamente 1,72 ppm F e 0,05 ppmF 
discordando do preconizado pelo Ministério da Saúde 
de Porto Alegre, cujos valores estão entre 0,6 ppm F a 
0,9 ppm F (Lima et al.10, 2004).

 Já no trabalho realizado em Bauru, 1999, a pesqui-
sadora coletou água de 20 pontos, durante 4 semanas, 
observando valores variando entre 0,01 a 9,350 ppm F 
(Buzolaf  et al5., 2002).

Essa variação no município de Piracicaba foi de 0,06 
a 1,52 ppm F, demonstrando menor variabilidade prin-
cipalmente quanto ao valor máximo.

Outro estudo realizado no Rio de Janeiro foram utili-
zados 60 pontos de coleta de água, representando todas 
as áreas programáticas em que o município é dividido, 
e a pesquisadora encontrou todas as amostras com con-
centrações de fluoreto abaixo do teor ótimo, ou seja, 
com uma média de 0,22 ppm F (Modesto et al.12, 1999).

No estudo realizado de janeiro a dezembro de 2000 
por Maia et al.11, 2003, quando foi coletado água de 2 rios 
que abastecem a cidade , bem como da ETA , verificou-
se que os rios possuem baixos teores de flúor, sendo 0,04 
a média anual e que a estação de tratamento (ETA) pos-
sui média de 0,45 ppm F, tendo variações de 0,03 a 1,49 
ppm F. Diferente do município de Piracicaba em que, 
em média, todas as amostras encontram-se no padrão 
considerado ótimo, exceto em outubro/1999/dentro, 
entretanto todos os valores correspondem a amostras 
de água fluoretada pela ETA, exceto o bairro de Bartira 
que se encontra como dado informativo somente na fi-
gura 01, que no momento da pesquisa não dispunha de 
água fluoretada, mas consta como coleta.

No trabalho realizado em 1999 por Bleicher et al.3, 
2003, envolvendo 162 municípios cearenses, constatou-
se que 39,6% da população recebia água fluoretada, de-
monstrando que além da importância do heterocontro-
le efetivo, há necessidade de ampla cobertura para que 
uma maior parcela da população se beneficie do flúor 
em suas águas de abastecimento.

O trabalho realizado no município de Piracicaba 
mostrou que uma pequena parcela do município não 
recebia água fluoretada, por se tratar de regiões rurais, 
como Bartira, por exemplo. Este trabalho buscou ve-
rificar a concentração de flúor de dentro e da rua dos 
locais de coleta, ou seja, no registro externo e interno 
da creche analisada. Verificaram-se diferentes concen-
trações, o que pode gerar algumas hipóteses, para um 
estudo realizado futuramente, dentre elas, diferentes 
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Figura 03:  Variação de ppm F em média nas creches analisadas e 
seus respectivos desvios padrões, Piracicaba-1999/2000.

Teores máximos e mínimos de flúor em 
ppmF(rua/dentro)

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

ag
o/9

9

ou
t/ru

a/9
9

ou
t/d

en
tro

/99

de
z/r

ua
/99

de
z/d

en
tro

/99

fev
/ru

a/0
0

fev
/de

ntr
o/0

0

ab
r/r

ua
/00

ab
r/d

en
tro

/00

meses

pp
m

F

MÁXIMO 

 MÍNIMO

Figura 04:  Maiores e menores níveis de flúor, no período considerado, 
Piracicaba 1999/2000.

mos encontrados, sobressaindo-se o mês de fevereiro, 
com valor máximo de 1,52 ppm F (creche Eldorado) e 
mínimo de 0,06 ppm F (creche Boa Esperança – que nas 
demais amostras mostrou-se dentro dos padrões consi-
derados ótimos).

diSCuSSÃo:
O heterocontrole executado por este estudo cons-

tatou que, na média, a água fornecida pelo sistema de 
abastecimento público de Piracicaba – SP, durante o 
período avaliado, encontra-se dentro do padrão estabe-
lecido por lei, pois segundo a Portaria 36/GM de 19 de 
janeiro de 1990 (Brasil4,1990) a concentração ótima de 
flúor na água, para a cidade de Piracicaba – SP é de 0,6 a 
0,8 ppm F. Entretanto quando se avaliou separadamen-
te, isto é, por bairro ou creche, observaram-se valores 
preocupantes, uma vez que alguns valores apresentam-
se fora dos limites preconizados como ótimos.

Entretanto, alguns trabalhos publicados na literatura 
revelam valores muito distantes do estabelecido por lei, 
como o realizado em Pelotas - Rio Grande do Sul, o pes-
quisador realizou coletas de 16 diferentes pontos, duran-
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concentrações de água fluoretada armazenadas no cano 
de água e evaporação da água, proporcionando uma me-
nor ou maior concentração de flúor da água da rua do 
que da água de dentro da creche, por exemplo na coleta 
de fevereiro de 2000, na EMEI Eldorado constatou-se 
que a água da rua continha 0,8 ppm F e de dentro 1,52 
ppm F.

O órgão responsável pela fluoretação do município 
(SEMAE15) alega que a dose enviada aos bairros é cons-
tante, mas pelo heterocontrole não é verificada, pois, 
pode haver discrepância de valores pelo encanamento, 
por um defeito no dosador de flúor ou pelo composto 
fluoretado utilizado, o que valida um heterocontrole ex-
terno ao realizado pelo SEMAE15, que foi o caso deste 
trabalho que coletou amostras de água por 8 meses.

Segundo o SEMAE15, Piracicaba, no ano de 2001, 
recebeu melhor tecnologia para administrar a quantida-
de ótima de flúor, como o analisador de controlador de 
flúor, além de um laboratório local, que possui eletrodo 
específico e acrescenta que no período considerado, áre-

as rurais, como Bartira (distrito de Tupi) não recebiam 
fluoretação.

 
ConCluSÕeS:

Após 8 meses de análise, foi possível concluir que o 
heterocontrole é essencial em Piracicaba e deve ser utili-
zado como medida contínua, visto que os níveis de flúor 
podem variar, como o observado no monitoramento em 
questão, mesmo tendo o município em média alcança-
do níveis ótimos de fluoretos na água de abastecimento 
público.
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A COMPARATIVE HISTOLOGICAL STUDY AMONG MTA AND PORTLAND CEMENT

reSumo

Introdução: Um número de pesquisas tem demonstrado a eficácia do MTA em várias áreas da Odontologia. 
O objetivo deste trabalho é avaliar histologicamente o Agregado de Trióxido Mineral (MTA) comparando 
com o Cimento de Portland. Métodos: Foram utilizados dez ratos machos da espécie Ratus novergicus, 
da linhagem Wistar nos quais se realizaram retalhos de cada lado da região de filtro superior do animal. 
Sempre do lado esquerdo da arcada foi inserido o tubo de polietileno com MTA e do lado direito com o ci-
mento de Portland. Os animais foram separados em dois grupos experimentais: G I – cinco animais foram 
sacrificados após duas semanas; G II – cinco animais foram sacrificados após doze semanas de realizadas 
as cirurgias. Resultados: G I para o cimento de Portland - infiltrado inflamatório que variou de discreto a 
intenso em áreas específicas. As lâminas sugeriram processo inflamatório agudo. G I para o MTA - reação 
inflamatória mais branda. G II para cimento de Portland - reação inflamatória de caráter crônico com 
predominância de linfócitos, macrófagos e fibroblastos. G II para o MTA - reação inflamatória de caráter 
crônico. Conclusão: Pode-se concluir que a reação inflamatória em ambos os cimentos após 2 semanas de 
inseridos no tecido foi de caráter agudo, sendo o MTA sensivelmente mais brando que o Portland. Após 
um período de 12 semanas, existiu uma semelhança histológica com relação aos componentes tissulares 
entre ambos os cimentos, com tendência à cronificação.

deSCritoreS: Cimentos dentários – Infiltração dentária – Pulpotomia – Estudo comparativo.

ABStrACt

Introduction: A several number of investigations have been performed about the efficiency of MTA in den-
tistry. The aim of this study is to evaluate a histological evaluation of Mineral Trioxide Aggregate against 
Portland cement. Methods: Ten Ratus novergicus male species rats, Wistar cluster, were undergone to a 
surgical procedure on buccal mucosa. After incision, a polyethylene tube containing MTA (on the left side) 
and Portland cement (on the right side) were placed in contact with connective tissue. Two experimental 
groups were established: G I – five animals sacrificed after two weeks of implantation and; G II – five ani-
mals sacrificed after twelve weeks of implantation. Results: G I showed moderate to severe inflammatory 
infiltrate in specific areas to Portland cement, suggesting acute inflammation. On the other side, MTA in 
G I revealed a soft inflammatory reaction. GII in Portland cement presented a chronic inflammation, wit 
fibroblast, macrophage and lymphocytes infiltrated. GII to MTA showed normal connective tissue. Con-
clusion: After two weeks of implantation, both Portland cement and MTA showed acute inflammation, but 
in minor amount around MTA. After twelve weeks of implantation, was achieved a similar tissue reaction 
of both materials, with trend to the chronic inflammatory state.

deSCriptorS: Dental cements – Dental leakage – Pulpotomy – Comparative study.
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introduÇÃo
A Odontologia, com o passar dos anos, vem evoluin-

do principalmente em relação aos materiais que surgem 
no mercado. Muitos desses materiais não têm credibili-
dade por parte dos profissionais, que não passam a uti-
lizá-los por falta de pesquisas mais embasadas para seu 
uso. Dentre esses materiais podemos citar o Agregado 
de Trióxido Mineral (MTA) que é um material que foi 
desenvolvido na Universidade de Loma Linda na década 
de 90 e, desde então, não cessam trabalhos de pesquisa 
envolvendo esse material (Arens e Torabinejad1, 1996; 
Busato et al.3, 1999; Holland et al.14, 2001) e o cimento 
de Portland que, embora não seja um material de uso 
odontológico direto, pode-se afirmar que possui basica-
mente os mesmos componentes químicos do MTA (Es-
trela et al.9, 2000; Dammaschke et al.7, 2005). 

O MTA é composto de um pó (branco ou cinza), 
que consiste de partículas hidrofílicas que se solidificam 
na presença de água e por isso o contato do material 
com os fluidos periapicais serve de estímulo para o início 
das reações químicas de endurecimento. Seus principais 
componentes são silicato tricálcico, aluminato tricálci-
co, óxido tricálcico e óxido de silicato, além de outros 
óxidos minerais (não especificados pelos autores) e do 
óxido de bismuto utilizado para dar radiopacidade ao 
material (Leonardo e Leal17, 1998; Derzan Júnior e Gar-
cia8, 1998; Busato et al.3, 1999; Camilleri et al.5, 2005). 
Segundo Torabinejad et al.27 (1995), a composição mé-
dia dos prismas é de 87% de cálcio, 2,47% de sílica e o 
restante de oxigênio. A estrutura amorfa contém 49% 
de fosfato, 2% de carbono, 3% de cloreto e 6% de sí-
lica. Estudaram, além da composição química, pH, ra-
diopacidade, tempo de presa, solubilidade e resistência 
à compressão. Deve ser preparado imediatamente antes 
do seu uso. Suas características dependem do tamanho 
das partículas, da proporção pó-líquido, temperatura, 
presença de água e de vácuo entre as partículas. Para sua 
manipulação os pesquisadores preconizam a proporção 
pó-líquido (soro fisiológico) de 3:1 chegando-se a uma 
consistência de pasta de vidraceiro, que pode ser levada à 
cavidade usando-se um porta-amálgama e adaptando-se 
o material com pequeno pedaço de algodão (Soares22, 
1996; Holland et al.13, 2001).

Quanto às suas propriedades físicas e químicas, foi 
observado que o seu pH depois de manipulado passou 
de 10.2, para 12.5 em um período de 3 horas; depois 
disso se manteve constante. O tempo de endurecimento 

é em torno de 4 horas. Sua força de compressão foi baixa 
nas primeiras 24 horas, mas com o passar do tempo (21 
dias) ela se compara à do super-EBA e IRM (próximo 
de 70 Mpa), mas é significativamente menor que a do 
amálgama, 311 Mpa. Quanto à solubilidade, solidifica-
se em estrutura dura, apresentando solubilidade insig-
nificante, ao contrário do hidróxido de cálcio (Torabi-
nejad et al.23, 1993; Bates et al.2, 1996; Faraco Júnior e 
Holland10, 2001; Weldon et al.35, 2002). 

É um cimento que possui várias utilidades como ca-
peador pulpar em pulpotomias, material retro-obturador 
em cirurgias parendodônticas, selador de perfurações de 
furca ou radiculares. É um material de excelente biocom-
patibilidade e selamento, tem um bom comportamento 
em meio úmido, induz a formação de barreira de tecido 
duro devido ao seu elevado pH (assim como ocorre com 
o uso do hidróxido de cálcio sobre a polpa), portanto 
um material que tem excelentes características para a sua 
utilização, (Torabinejad et al.26, 1995; Pitt Ford et al.18, 
1996; Torabinejad e Chivian32, 1999; Faraco Júnior e 
Holland11, 2004).

Pitt Ford et al.18 (1996), fizeram a comparação do 
capeamento pulpar direto com o MTA e Dycal num pe-
ríodo pós-operatório de cinco meses. Do total de pol-
pas capeadas com MTA, todas apresentaram formação 
de ponte de dentina, e apenas um caso apresentava in-
flamação. De todos os casos capeados com Dycal, dois 
apresentavam ponte, e todos estavam inflamados. Os au-
tores da pesquisa chegaram à conclusão de que o MTA 
parece ter qualidades de um bom capeador pulpar, pois 
estimula a formação de ponte de dentina e previne a mi-
croinfiltração.

Shabahang et al.20 (1999) fizeram um estudo que 
comparava a eficácia da proteína osteogênica-1, e MTA 
com o hidróxido de cálcio na formação de tecido duro 
em dentes imaturos de cães (apicificação). Foram uti-
lizados 64 dentes de cães que apresentavam rizogênese 
incompleta. Após a indução de lesões periapicais, os ca-
nais foram instrumentados e preenchidos com hidróxi-
do de cálcio. Decorridos 7 dias, o hidróxido de cálcio 
foi removido e os canais preenchidos com os materiais 
experimentais. Os animais foram sacrificados após 12 se-
manas do término dos procedimentos clínicos e as peças 
processadas para análise histomorfológica. Os resultados 
demonstraram que o Agregado de Trióxido Mineral pro-
duziu formação de tecido duro apical com maior consis-
tência do que os outros materiais estudados. A diferença 
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da formação de tecido duro entre os três materiais não 
foi estatisticamente significante. Com relação à resposta 
inflamatória, não houve diferença entre os grupos expe-
rimentais.

O cimento de Portland, está cada vez mais sendo 
pesquisado dentro da Odontologia. É um material que, 
para ser usado em procedimentos odontológicos, deve 
ter como uma de suas condições fundamentais a boa 
biocompatibilidade. Devido a isso, se torna indispensá-
vel a experimentação in vitro e in vivo (animais de la-
boratório) desses materiais, antes de serem utilizados na 
prática clínica.

Estrela et al.9 (2000) realizaram um estudo com o 
objetivo de investigar a ação antimicrobiana do Agre-
gado de Trióxido Mineral, cimento de Portland, pasta 
de hidróxido de cálcio, Sealapex e Dycal. Além disso, 
eles analisaram os elementos químicos do MTA e do 
cimento de Portland. A análise química dos elementos 
presentes no MTA e nas duas amostras de cimento de 
Portland foi feita com um Espectrômetro de Fluorescên-
cia de Raios-X. Os resultados da pesquisa demonstraram 
que a atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de 
cálcio foi superior a todas as outras substâncias, sobre 
todos os microrganismos testados, apresentando zonas 
de inibição com 6-9,5 mm e zonas de difusão com 10-
18 mm. O MTA, o cimento de Portland e o Sealapex 
apresentaram somente zonas de difusão e, dentre estes, 
o Sealapex apresentou a maior zona. O Dycal não apre-
sentou halos de inibição, nem de difusão. Os cimentos 
de Portland contêm os mesmos elementos químicos que 
o MTA, com a exceção de que o MTA também apre-
senta, na sua constituição, o bismuto. O fato de que os 
principais componentes achados no MTA também estão 
presentes no cimento de Portland pode justificar por que 
os resultados dos testes de atividade antimicrobiana fo-
ram similares.

Holland et al.14 (2001) realizaram uma pesquisa onde 
estudaram a reação do tecido subcutâneo de ratos ao im-
plante de tubos de dentina preenchidos com agregado 
de trióxido mineral, cimento Portland ou hidróxido de 
cálcio. Os animais foram sacrificados após 7 ou 30 dias e 
os espécimes não descalcificados foram preparados para 
análise histológica com luz polarizada e técnica de Von 
Kossa para tecidos mineralizados. Os resultados foram 
similares para os materiais estudados. Próximo às aber-
turas dos tubos foram observadas granulações Von Kos-
sa positivas, birrefringentes à luz polarizada. Próximo a 
essas granulações existia um tecido irregular na forma 

de uma ponte, também Von Kossa positivo. As paredes 
de dentina dos tubos exibiram uma estrutura altamente 
birrefringente à luz polarizada, no interior dos túbulos, 
formando uma camada em diferentes profundidades. 
Diante do observado, os autores acharam que, possivel-
mente, no mecanismo de ação, os materiais estudados 
foram similares entre si.

Dammaschke et al.7 (2005) avaliaram as proprieda-
des químicas e físicas do MTA branco (ProRoot) compa-
rando-o com dois tipos comuns de cimentos de Portland 
(CEM1 e CEM2). Os componentes principais foram 
analisados por um espectroscópio fotoeletrônico de raio 
X (XPS) e os constituintes menores por  espectroscópio 
ótico (XPS) e as mudanças morfológicas foram exami-
nadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Os resultados mostraram que os dois tipos de cimentos 
de Portland apresentaram partículas de grande tamanho,  
enquanto o MTA apresentou partículas menores. Dian-
te de tais resultados, os autores concluíram que, quanto 
às propriedades físicas e químicas, o MTA não pode ser 
substituído por qualquer tipo de cimento de Portland.
Ambos os produtos são similares, mas não iguais e exi-
bem diferenças marcantes.

Camilleri et al.6 (2005) avaliaram a biocompatibili-
dade do MTA e aceleraram o cimento de Portland ana-
lisando a função e proliferação metabólica celular. Para 
a avaliação química do cimento de Portland branco e 
cinza, do MTA branco e cinza e do cimento de Portland 
acelerado, foram feitas análises dispersivas de energia de 
difração do raio X. A biocompatibilidade dos materiais 
foi avaliada usando-se um método direto do teste, no 
qual a proliferação celular foi medida quantitativamente 
por meio de tintura azul de Alamar, e um método indi-
reto em que as células se desenvolvessem em materiais 
solventes e a proliferação celular fosse analisada usando-
se o methyltetrazolium conforme ISSO 10993, parte 
5. Os resultados mostraram que a constituição química 
era similar. Os estudos indiretos revelaram um aumento 
na atividade celular depois de 24h, comparados com o 
controle no meio de cultura (p< 0.001). Os resultados 
indicaram que houve biocompatibilidade dos cimentos 
e que a adição do óxido de bismuto não interferiu na 
biocompatibilidade. O cimento de Portland acelerado 
mostrou resultados similares.

Diante de tantos questionamentos, o objetivo deste 
trabalho é avaliar histologicamente, em ratos, o Agrega-
do de Trióxido Mineral, comparando com o Cimento 
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de Portland.

mÉtodoS
A pesquisa proposta por este trabalho consistiu em 

verificar, através de microscopia óptica, alterações sofri-
das pelo tecido conjuntivo da região do filtro de ratos 
(que corresponde ao fundo de sulco de humanos), diante 
de dois tipos de cimento: o Agregado Trióxido Mineral 
(MTA) - PRO ROOT (Dentsply, Tulsa Dental – EUA) e 
o cimento de Portland (Cimento Zebu – Companhia de 
Cimento Atol – Brasil) - cuja especificação é CP2z32. 

Foram empregados dez ratos machos da espécie 
Ratus novergicus, da linhagem Wistar, com a média 
de 313,73g, sendo caracterizados como adultos jovens 
(aproximadamente três meses de idade). A utilização dos 
animais da presente pesquisa foi autorizada pelo Con-
selho de Bioética da Universidade Estadual de Feira de 
Santana.

Antes da cirurgia, fez-se a supressão alimentar: duas 
horas antes sem água e seis horas sem ração. Os animais 
foram anestesiados com a seguinte associação anestési-
ca: Acepran 1% (Univet), medicação pré-anestésica que 
é um neuroplégico, tranqüilizante (deixava os animais 
mais receptivos ao anestésico geral). Após dez minutos 
de intervalo, utilizou-se o Dopalen (Agribrands do Brasil 
LTDA), agente anestésico geral.

A cirurgia consistiu em realizar um retalho de cada 
lado da região de filtro superior do animal, utilizando-se 
cabo de bisturi com lâmina número onze (Surgyplast) 
(Figura1). Tanto o cimento de Portland quanto o MTA 
foram manipulados com soro fisiológico estéril (Endo-
med) e, imediatamente após a manipulação, foram colo-
cados em tubos de polietileno (escalpe de diâmetro infe-
rior a 1,3mm - Biojet), cortados em aproximadamente 1 
a 2mm de largura e inseridos nos retalhos. 

Do lado esquerdo da arcada foi inserido o tubo de 
polietileno com MTA (Figura 2) e do lado direito com o 
cimento de Portland (Figura 3) e a seguir suturados com 
fio reabsorvível (Catgut simples 3.0 – Somer Ville).

Os animais foram separados em dois grupos experi-
mentais:

• Grupo I – Composto por cinco animais que fo-
ram sacrificados após duas semanas de realizadas as ci-
rurgias*.

• Grupo II – Composto por cinco animais que fo-
ram sacrificados após doze semanas de realizadas as ci-

* Determinação da ISSO número 10.993, ano 1991; ADA documento número 41, ano 1979 (prática biológica).

Figura 1:  Retalho no fundo de sulco

Figura 2:  Insersão de MTA (lado esquerdo no fundo de sulco)

rurgias*.
Concluída a parte experimental, os animais foram 

acondicionados em gaiolas segundo o agrupamento pré-
vio e, ao acordar da anestesia, foram alimentados com 
dieta líquida no primeiro momento e, posteriormente, 
uma dieta balanceada. Nenhum espécime foi perdido 
durante o período experimental. As áreas da cirurgia fo-
ram removidas em bloco. O corte das peças foi de quatro 
micrômetros de espessura e corados com hematoxilina e 
eosina.

Após a leitura das lâminas, foram confeccionadas 
quatro tabelas através das quais, uma contagem dico-
tômica foi utilizada para a observação de componentes 
não-celulares (tecido fibroso, vasos congestos e não con-
gestos e necrose) e componentes celulares (fibroblastos, 
neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, linfócitos, plasmó-
citos, células gigantes) tanto do Agregado de Trióxido 
Mineral (MTA) como do Cimento de Portland (CP).
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Os dados coletados foram submetidos a tratamento 
estatístico nos programas Sigmastat (Jeandel Scientific) e 
SPSS 7.5, no qual foram aplicados os testes t-Student e 
Mann-Whitney para análises pareadas. O teste de Mann-
Whitney foi utilizado quando os dados não passaram 
pela normalidade ou pela variância equivalente.

reSultAdoS
• Grupo I (animais sacrificados com duas semanas 

após a cirurgia) - para o cimento de Portland observou-
se: infiltrado inflamatório, que variou de discreto a inten-
so em áreas específicas, tecido fibroso, vasos congestos, 
neoformação capilar, fibroblastos, neutrófilos e macró-
fagos. Em duas das cinco amostras encontrou-se fibrina. 
Em uma das amostras não foram observados tecido fi-
broso, macrófagos e fibroblastos. Plasmócitos, linfócitos, 
eosinófilos e células gigantes não foram encontrados em 
nenhuma das amostras. As lâminas sugeriram processo 

inflamatório agudo (Figura 4).
• Grupo II (animais sacrificados com doze semanas 

após a cirurgia) - para o cimento de Portland: verificou-
se que havia busca da resolução do processo inflamató-

Figura 3:  Insersão do cimento Portland (lado direito no fundo de 
sulco)

Figura 4:  Cimento Portland - Grupo I - infriltado inflamatório 
intenso H.E., 40X

Figura 5:  Cimento Portland - Grupo II - infriltado inflamatório 
cronificado H.E., 40X

Figura 6:  MTA - Grupo I - grânulos do cimento e ausência de célu-
las inflamatórias, formação de tecido fibroso. H.E., 40X

Figura 7:  MTA - Grupo II - escalpe com alguns grânulos do cimento 
e tecido fibroso. H.E., 40X
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rio, reação granulomatosa, formação de tecido fibroso, 
aumento da vascularização, reação inflamatória de ca-
ráter crônico com predominância de linfócitos, macró-
fagos e fibroblastos. Em uma das amostras observou-se 
tecido conjuntivo de aspecto normal com raros macró-
fagos. Neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos não foram 
verificados nesse grupo, assim como necrose e vasos não 
congestos. Nesse segundo grupo, podemos notar que a 
inflamação aguda, presente no Grupo I, agora caminha 
para uma inflamação crônica (Figuras 5).

• No Grupo I do MTA foi observado: ausência de 
células inflamatórias agudas, infiltrado inflamatório com 
presença de macrófagos, fibroblastos, tecido fibroso, 
vasos congestos, aumento de vascularizações, capilares 
neoformados. Nesse grupo notou-se que a reação infla-
matória foi branda (Figura 6).

• No Grupo II para o MTA, foi observada prolifera-
ção vascular, processo inflamatório, tecido conjuntivo, 
tecido fibroso, fibroblastos e macrófagos com aspectos 
normais. Não foram encontrados vasos congestos. Vasos 
não-congestos, necrose, eosinófilos, linfócitos, plasmó-
citos e células gigantes não foram detectados tanto no 
Grupo I quanto no Grupo II do MTA. Em relação ao 
Grupo I, o aspecto foi de um tecido caminhando para 
cronificação. (Figura 7).

Na análise estatística, fez-se o cruzamento dos com-
ponentes não-celulares entre o MTA e o cimento de 
Portland, dos grupos I e II, como podemos observar na 
Tabela 1.

Em nenhum dos itens avaliados nessa tabela houve 
diferença estatisticamente significante, pois todos os va-
lores de p foram >0.05. 

Na Tabela 2 observa-se o cruzamento dos componen-

tes celulares, entre o MTA e o cimento de Portland dos 
grupos I e II.

Em relação aos neutrófilos, do Grupo I, houve di-
ferença estatisticamente significante p<0.0001 e nas 
células gigantes no Grupo II também houve diferença 
estatisticamente significante p=0.032.

Eosinófilos e plasmócitos não foram encontrados em 
nenhuma amostra tanto do MTA como no cimento de 
Portland em ambos os grupos.

No cruzamento dos componentes não-celulares com 
os componentes celulares realizados entre os grupos I e 
II do mesmo material (MTA ou cimento de Portland), 
só puderam ser avaliados os itens: tecido fibroso (c. não-
celulares), onde para o MTA p=0.690 (Teste Mann-
Whitney) e para o cimento de Portland, p=1.000 (Teste 
t-Student), ambos para valores de p<0.05; portanto, não 

Para valores de p < 0,05
* teste t-Student
**teste Mann-Whitney

Cruzamento 
Componentes 
não-celulares

Agregado de Trióxido Mineral
X

Cimento de Portland

Grupo 1 Grupo 2

Tecido fibroso P = 0,690** P = 1,000*

Vasos congestos P = 1,000* P = 0,310**

Tabela 1 -  Valor de p para os cruzamentos dos grupos entre MTA e 
Cimento de Portland – Componentes não-celulares.

Para valores de p < 0,05
* teste t-Student
**teste Mann-Whitney

Cruzamento 
Componentes 
celulares

Agregado de Trióxido Mineral  
X  

Cimento de Portland
Grupo 1 Grupo 2

Fibroblastos P = 0,690** P = 1,000*
Macrófagos P = 0,690** -
Neutrófilos P < 0,0001* -
Linfócitos - P = 0,151**
Células gigantes - P = 0,032**

Tabela 2 -  Valor de p para os cruzamentos dos grupos entre MTA e 
Cimento de Portland – Componentes celulares.

Cruzamento 
Componentes 

Agregado de Tri-
óxido Mineral

Cimento de 
Portland

Grupo 1 X 
Grupo 2

Grupo 1 X 
Grupo 2

Tecido fibroso 
(não celular) p = 0,690** p = 1,000*

Fibroblastos 
(celular) p = 1,000* p = 0,690**

Macrófagos 
(celular) p = 1,000* p =0,690** 

Tabela 3 -  Valor de p para os cruzamentos dos grupos I e II (compo-
nentes celulares e não-celulares) para os cimentos testados.

Para valores de p < 0,05
* teste t-Student
** teste Mann-Whitney
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houve diferença estatisticamente significante. No caso 
dos componentes celulares os itens fibroblastos e ma-
crófagos foram avaliados. No caso dos fibroblastos não 
houve diferença estatisticamente significante, pois para 
o MTA p=1.000 (Teste t-Student) e para o cimento de 
Portland p=0.690 (Teste Mann-Whitney), sendo para 
valores de p<0.05.(Tabela 3).

diSCuSSÃo
A utilização de materiais que tenham biocompatibi-

lidade tem sido uma busca constante na Odontologia 
(Torabinejad et al.24, 1994; Torabinejad et al.30, 1995; 
Torabinejad et al.31, 1995; Holland et al.13, 2001; Cami-
relli et al.6, 2005).  Este trabalho visa avaliar o compor-
tamento histológico entre os cimentos MTA e Portland, 
em tecido conjuntivo de ratos através de microscopia 
ótica.

Esta pesquisa foi realizada em roedores, pois o mode-
lo experimental atende às exigências básicas necessárias 
para o estudo proposto; além disso, houve a facilidade de 
acesso aos animais, controle da sua dieta e saúde geral, 
além da presença constante dos pesquisadores, principal-
mente no que diz respeito aos cuidados pós-operatórios, 
como alimentação dos animais. A amostra, portanto, foi 
homogênea, assim favorecendo a resultados fidedignos, 
concordando com achados de Shahi et al.21, 2006.

O MTA, embora amplamente pesquisado (Torabine-
jad et al.25, 1995; Torabinejad et al.28, 1995d; Shabahang 
et al.20, 1999; Funteas et al.12, 2003), ainda abre espaço 
para pesquisas. Em relação ao cimento de Portland, as 
pesquisas são mais recentes no tocante ao seu uso odon-
tológico, pois se descobriu que possuía basicamente a 
mesma composição química do Agregado de Trióxido 
Mineral, sendo que este possui o bismuto que lhe con-
fere radiopacidade (Torabinejad et al.27, 1995; Estrela et 
al.9, 2000; Valera et al.33, 2006; Islam et al.15, 2006). 

Avaliações comparativas entre os dois cimentos vêm 
surgindo gradativamente como linha de pesquisa por al-
guns estudiosos (Holland et al.14, 2001; Dammaschke et 
al.7, 2005; Camillleri et al.6, 2005; Islam et al.15, 2006 ). 
Através da pesquisa realizada neste trabalho, buscou-se 
observar se ambos os cimentos possuíam comportamen-
tos histológicos similares.

Ambos os materiais utilizados foram manipulados 
com soro fisiológico, por se tratar de uma substância 
estéril e, assim, não influenciaria nos resultados, até se 
chegar a uma consistência de pasta de vidraceiro, como 

foi visto nas pesquisas Torabinejad et al.32 (1999); Kogan 
et al.16 (2006).

Ao longo dos anos, as pesquisas demonstraram o 
MTA um material com várias indicações clínicas: retrob-
turações, perfurações de furca ou radiculares, capeamen-
to pulpar, apicificação de dentes imaturos (Torabinejad 
et al.29, 1995;  Derzan Júnior e Garcia8, 1998; Busato et 
al.3, 1999; Holland et al.13,2001; Camilleri et al.4, 2004; 
Walker et al.34, 2006). Os achados obtidos nesta pesquisa 
concordam com os autores supracitados, pois o MTA é 
portador de ótima biocompatibilidade, portanto passível 
de uso em qualquer uma dessas aplicações.

No estudo feito por Estrela et al.9,(2000), além dos 
componentes químicos do Agregado de Trióxido Mine-
ral e do cimento de Portland, avaliaram-se: ação antimi-
crobiana do MTA, cimento de Portland, pasta de hidró-
xido de cálcio, Sealapex e Dycal. Observaram os autores 
que tanto o MTA quanto o cimento de Portland apre-
sentaram os resultados dos testes de atividade antimicro-
biana similares, atribuindo-se a isso o fato desses dois ci-
mentos apresentarem basicamente a mesma composição 
química, corroborando com os achados de Faraco Júnior 
e Holland11, (2004). Em contrapartida, Dammaschke et 
al.7,(2005) mencionaram que, em relação às proprieda-
des físico-químicas, o cimento de Portland apresentou 
partículas maiores do que as do MTA Pro Root e que 
o MTA não pode ser substituído por qualquer cimento 
de Portland. Ambos os produtos são similares, mas não 
iguais e exibem diferenças marcantes.

Diante dos fatos apresentados, procurou-se ter crité-
rios com relação à escolha do cimento de Portland para 
esta pesquisa e observar se as avaliações histológicas dos 
dois cimentos neste caso seriam semelhantes, já que eles 
possuíam basicamente os mesmos componentes quími-
cos e atividade antimicrobiana. Pôde-se observar que os 
cimentos se comportaram de maneiras semelhantes no 
segundo grupo das amostras.

No presente estudo, vasos congestos foram verifica-
dos em ambos os grupos do cimento de Portland, con-
firmando o estado inflamatório das amostras. Em rela-
ção ao MTA, só no Grupo I foram encontrados vasos 
congestos. 

Foi notório que, no primeiro momento, o cimento 
de Portland, apresentou inflamação mais intensa em re-
lação ao Agregado de Trióxido Mineral e, no segundo 
momento, ambos os cimentos tiveram reações similares.

Notou-se que o MTA apresentou biocompatibilida-
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de de forma mais rápida que o cimento de Portland que 
apresentou maior biocompatibilidade no Grupo II (12 
semanas) confirmando achados de Saidon et al.19 (2003); 
Camilleri et al.6 (2005).

Muitas vezes o cirurgião-dentista é seduzido a optar 
por substâncias, materiais e técnicas aos quais os fabri-
cantes atribuem os melhores resultados. No entanto, seu 
uso só pode ser alicercado em estudos longitudinais bio-
lógicos, que atestem sua vantagem em relação à técnica 
existente.  

Fica o desafio para a ciência procurar materiais que 
realmente sejam biocompatíveis, aproveitando-se as vá-
rias metodologias que podem ser utilizadas. Enquanto 
isso, cabe ao operador recorrer à sua criatividade, mas 
utilizando produtos que ofereçam segurança de suas pro-
priedades, considerando-se suas vantagens e limitações. 

ConCluSÃo
Tendo-se em vista os resultados obtidos, foi possível 

concluir que, com relação à avaliação histológica dos ci-
mentos MTA e Portland:

1. A reação inflamatória em ambos os cimentos no 
Grupo I (2 semanas) foi de caráter agudo, sendo o MTA 
sensivelmente mais brando que o Portland;

2.  Existiu uma tendência à semelhança histológica 
com relação aos componentes tissulares entre ambos os 
cimentos após o período de 12 semanas nas amostras 
avaliadas, com tendência à cronificação.
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reSumo

Introdução: O presente trabalho visa elancar hábitos e comportamentos sobre saúde oral de gestantes que 
fazem o pré-natal no HMNF, a fim de aprimorar a saúde bucal do binômio materno-infantil, através de 
educação para saúde. Métodos: Para coleta de dados, 100 gestantes responderam um questionário por livre 
e espontânea vontade. Resultados: Os resultados evidenciaram que 45% acham que a gestação enfraquece 
os dentes, somente 3% das gestantes  receberam informações sobre cuidados com a saúde bucal. Conclusão: 
Existe uma necessidade urgente de educação para saúde direcionada para as futuras mães, objetivando 
melhor conhecimento e atitudes de práticas de saúde bucal para melhoria  da qualidade de vida.

deSCritoreS: Saúde bucal – Gravidez – Educação em saúde.
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nants that make the prenatal in the HMNF, in order to improve the oral health of the mother and child, 
through health education. Methods: For collection of data, 100 volunteer pregnants had answered a ques-
tionnaire. Results: The results showed that 45% believe that the pregnancy makes the tooth weak and only 
3% of the pregnants receive information’s concerning to oral health. Conclusion: There is an urgent need 
of health education for the future mothers, in order to improve oral health knowledge and behave better 
in order to improve life quality.
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introduÇÃo e reviSÃo de literAturA
De todos os períodos do ciclo vital, a gravidez é um 

dos mais críticos, por seu critério ímpar e por uma vida 
depender da saúde e bem-estar de outra vida. Nesse pe-
ríodo, a mulher encontra-se emocionalmente sensível 
e susceptível a novos conhecimentos e a mudanças de 
hábitos que influenciarão no desenvolvimento da saúde 
geral do bebê. É importante educar a mãe sobre consu-
mo racional de açúcar e higiene bucal para estabelecer 
um ambiente mais favorável à saúde e reduzir o risco à 
doença cárie e/ou retardar o seu aparecimento. O atendi-
mento da gestante deve ser de caráter multidisciplinar, e 
deve ser instituído precocemente, para desempenhar um 
papel educador e levar mais informações, e promover a 
conscientização das mães. 

A doença cárie é infecciosa, oportunista, de caráter 
multifatorial, fortemente influenciada por carboidra-
tos da dieta e ações dos componentes salivares, por isso 
cuidados preventivos durante a gravidez influenciam a 
ocorrência ou não de lesões cariosas em bebês e, além do 
mais, este padrão precoce se mantém até a idade adulta. 
Mães altamente infectadas por estreptococos do Grupo 
Mutans (EMG) tendem a ter crianças com maior inci-
dência de lesões cariosas. O tratamento em mães mutans  
milionárias evita e diminui a contaminação de EGM 
pelas crianças, e o estabelecimento de um padrão de co-
lonização que permuta até a idade adulta (Köhler e Brat-
thall5, 1979 e Pereira et al.7, 2004).

Dentre os microrganismos considerados cariogênicos, 
destacam-se os estreptococos Grupos Mutans (EGM). A 
especialidade do biofilme da placa permite a diferencia-
ção de indivíduos com altos níveis microbiológicos sa-
livares como pacientes de risco ao desenvolvimento de 
lesões cariosas (Köhler e Bratthall5, 1979. 

Quanto mais precoce ocorrer a contaminação da 
criança pela mãe, tanto maior será o seu risco de desen-
volver lesões de cárie. Os fatores de risco, como higieni-
zação bucal deficiente, amamentação noturna com ele-
vado consumo de açúcar, a falta de orientação dos pais 
em relação à contaminação por EMG e hábitos inade-
quados propiciam aos recém-nascidos a futura presença 
da doença cárie e a rápida evolução das lesões cariosas, 
segundo Medeiros et al.6 (1998).

Autores (Bonachela e Cordeiro2, 1996; Pereira et 
al.7, 2004) demonstraram a influência dos familiares 
na constituição da microflora bucal, estabelecimento de 
hábitos de higienização e de alimentação, assim como 

fatores ambientais e psico-sociais na velocidade de de-
senvolvimento da doença cárie, por isso a mãe deve ser 
devidamente orientada pelos profissionais de saúde sobre 
a importância da higiene oral do recém-nascido antes da 
erupção dos primeiros dentes.

Trabalhos indicam que a transmissibilidade ocorre 
num período de máxima susceptibilidade de contami-
nação ou “janela de infectividade”, sendo a ocorrência 
da primeira no período de 19 a 31 meses. Entretanto, 
no Brasil, considerando-se a alta prevalência de cárie em 
bebês, é provável que essa contaminação aconteça mais 
precocemente. E tudo indica que a fonte primária de in-
fecção cariogênica nas crianças é a própria mãe com a 
transmissão vertical (Medeiros et al.6, 1998; Giordano 
et al.4, 2000). Diversos estudos observaram que mães 
com altas contagens de estreptococos do Grupo mutans 
tinham filhos também altamente infectados (Berkowitz 
et al.1, 1981).

A supressão ou redução temporária dos níveis mater-
nos de EGM durante esse período das crianças resultou 
em: retardamento da colonização das crianças, redução 
da prevalência de lesões com cavidade na dentição decí-
dua, redução da prevalência de lesões com cavidade na 
dentição permanente.

Walter et al.9, em 1987, revelaram que, no Brasil, 
dentre as crianças com faixa etária de 0 a 12 meses, 
23,53% das crianças em Londrina apresentavam lesões 
de cáries, chegando a 62,96% na idade de 25 a 30 meses. 
Os autores concluíram em seus estudos que os hábitos 
alimentares inadequados são os principais responsáveis 
pela geração de lesões cariosas (14,59%), seguidos pelo 
hábito de mamadeira noturna (10,64%) e amamentação 
natural (5,53%). 

As gestantes, como agrupamento populacional mais 
vulnerável, devem constituir-se num grupo especial de 
educação para saúde, pois estão preparando-se para de-
sempenhar seu papel de mãe. Além disso, constituem 
grupo de risco no que diz respeito à susceptibilidade aos 
problemas bucais. No programa de educação direcionado 
aos pais é fundamental que estes sejam orientados para a 
prevenção das doenças mais prevalentes (cárie e doença 
periodontal), e que reproduzam os conhecimentos ad-
quiridos e a decisão de prevenir doenças no futuro bebê 
às pessoas que estarão em convivência direta com ele, tais 
como avós, tios, primos, etc (Pordeus et al.8,1991).

O fato de as gestantes, em sua maioria, estarem de-
sinformadas sobre etiologia, transmissibilidade e preven-
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ção da doença cárie, deveria ser motivo de preocupação, 
já que as mães são as principais fontes de transmissão 
de microrganismos patogênicos e, paradoxalmente, são 
as principais responsáveis levando as sociedades organi-
zadas ao conhecimento das necessidades essenciais das 
gestantes e das condições de assistência à sua saúde. No 
período da gravidez, a mulher está emocionalmente sen-
sível e susceptível a novos conhecimentos. A educação 
para a saúde exercida pela equipe pré-natal composta por 
médicos, ginecologistas, pediatras, enfermeiras, nutri-
cionistas, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais e fono-
audiólogos, deve ser feita por meio de acompanhamento 
integrado e seqüencial nos vários níveis de atenção à saú-
de, priorizando os programas de prevenção.

Corsetti3, em 1998, analisando a literatura, observou 
que em quase todos os trabalhos realizados no intuito 
de avaliar os diversos métodos de motivação/educação, 
muitas vezes, o paciente não se sensibiliza com o pro-
blema, o que demonstra a importância de serem criadas 
percepções quanto ao problema e à medida preventiva 
em questão. Também explicou a validade do trabalho de 
educação com a criança, o mais cedo possível.

O presente trabalho objetiva verificar hábitos e com-
portamentos de gestantes atendidas durante o pré-natal 
no HMNF, almejando elaborar um plano de educação 
para saúde, adequado, com o intuito de alcançar e man-
ter a higiene bucal, influenciando assim diretamente na 
melhoria da qualidade de vida.

mÉtodo
Para a coleta de dados da pesquisa, foi aplicado um 

questionário contendo perguntas objetivas (Anexo 2) 
relacionadas ao conhecimento, práticas e hábitos sobre 
manutenção de higiene bucal, etiologia e transmissão 
da doença cárie, distribuído para 100 gestantes, na faixa 
etária entre 12 e 35 anos, voluntárias, matriculadas no 
programa de pré-natal do Hospital Maternidade do Mu-
nicípio de Nova Friburgo. 

Participaram desta pesquisa apenas as gestantes que 
aceitaram responder às  perguntas por livre e espontâ-
nea vontade, consentindo na participação por meio da 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 
(Anexo 1).

Os dados foram tratados estatisticamente, discutidos, 
analisados e demonstrados em gráficos. 

diSCuSSÃo e reSultAdoS
Após a tabulação das respostas contidas no questio-

nário, foi possível observar que:
No Gráfico 1, observa-se a porcentagem das respostas 

das gestantes em relação ao número de escovação dentá-
ria/dia: 22% escovam uma vez ao dia; 16% duas vezes; 
57% das gestantes escovam os dentes três vezes ao dia e 
5% 4 vezes.

No Gráfico 2, observa-se a porcentagem das respostas 
das gestantes em relação à possibilidade de atendimen-
to odontológico durante a gravidez: 81% das gestantes 
acreditam que seja possível fazer tratamento odontológi-

Anexo 1 
Termo de Consentimento das Gestantes

Prezada Gestante:

Será realizado um estudo, com o objetivo de verificar hábitos e comportamentos de gestantes atendidas durante o pré-natal no HMNF. Será 
utilizado, para a coleta de dados, um questionário contendo perguntas objetivas relacionadas ao seu conhecimento, práticas e hábitos sobre 
manutenção de higiene bucal, etiologia e transmissão da doença cárie, distribuído para 100 gestantes, na faixa etária entre 12 e 35 anos, vo-
luntárias, que irão assinar este  termo de consentimento livre e esclarecido, matriculadas no programa de pré-natal do Hospital Maternidade 
do Município de Nova Friburgo. A sua participação é muito importante para a contribuição neste estudo, lembrando que essa participação é 
voluntária e em qualquer etapa você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa.

Eu _____________________________________________, Identidade n______________, acredito ter sido suficientemente informada 
a respeito das informações sobre o estudo acima citado, que li ou foram lidas para mim. Autorizo a utilização de minhas respostas para este 
estudo.
_______________________________________________   ____/____/______
Assinatura da mãe ou responsável      Data

_______________________________________________  ____/____/______
Assinatura do pesquisador responsável     Data
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Anexo 2
Questionário:
1-  Qual o seu nível de escolaridade? 

( ) analfabeto ( ) 1º grau incompleto ( ) 1º grau completo ( ) 2º grau incompleto ( ) 2º grau completo ( ) 3º grau incompleto 
( ) 3º grau completo ( ) Curso de Formação Técnica.

2-  Você escova os dentes quantas vezes ao dia? 
( ) 1X ao dia ( ) 2X ao dia ( ) 3X ao dia ( ) 4X ao dia

3-  Você usa creme dental? 
( ) Sim ( ) Não

4-  Acha possível fazer tratamento odontológico quando se está grávida? 
( ) Sim ( ) Não

5-  Você acha que a gravidez pode tornar os dentes fracos por causa do bebê? 
( ) Sim ( ) Não  ( ) Não Sei.

6-  Você já recebeu alguma informação sobre os cuidados com a saúde bucal? De quem? 
( ) Sim, dentista  ( )  Sim, Médico, enfermeira ( )  Sim, escola ( ) Sim, televisão ( )  Sim, outros ( )  Não 

7-  Você acha que a limpeza da boca do bebê só deve ser feita quando: 
( ) após as mamadas ( )  nascerem os dentes ( ) a boca do bebê não precisa ser limpa

8-  Você acha que a cárie e sangramento na sua gengiva podem afetar o bebê? 
( ) Sim ( )  Não ( ) Não sei.

9-  A cárie é uma doença que passa de uma pessoa para outra? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei.

10-  Você acha importante a Odontologia fazer parte da equipe de saúde do programa de pré-natal HMNF? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei.

63%

28% 9%

não sabem dizem sim acham não

Gráfico 6. Porcentagem das respostas das gestantes em 
relação ao conhecimento da transmissibilidade da doença 

cárie.
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Gráfico 1. Porecentagem das respostas das gestantes em 
relação ao número de escovação dentária/dia.

Gráfico 1:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
número de escovação dentária/dia.

Gráfico 2:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação à pos-
sibilidade de atendimento odontológico durante a gravidez. Acham que 

sim  
Acham que 

não
Não sabem

45%

35%

20%

Gráfico 3. Porcentagem das respostas das gestantes em 
relação a estar grávida e fraqueza dos elementos 

dentários
Gráfico 3:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação a estar 

grávida e fraqueza dos elementos dentários.

co durante a gestação e 19% acham que não
No Gráfico 3, observa-se a porcentagem das respos-

tas das gestantes em relação ao enfraquecimento dos ele-
mentos dentários durante a gravidez: 45% da amostra da 
pesquisa acreditam em tal relação, 35% acham que não e 
20 % não sabem, sendo necessário o esclarecimento das 
dúvidas dessas futuras mães.

No Gráfico 4, observa-se a porcentagem das respostas 
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de mulheres em relação ao conhecimento de higieniza-
ção da cavidade bucal do bebê: 48% responderam após 
as mamadas, 17% responderam que não precisam lim-
par e 35% ao nascerem os dentes.

O Gráfico 5, demonstra-se a porcentagem das res-

postas de mulheres em relação ao estado de sua cavidade 
oral e comprometimento do bebê: 43% acham que não; 
36% acham que sim e 21% não sabem.

Quanto à porcentagem das respostas em relação ao 
conhecimento da transmissibilidade da doença cárie, ob-
serva-se no gráfico 6 que: 63% não sabem;  28% dizem 
sim e 9% acham não. A população estudada desconhece 
que a doença cárie é infecciosa e transmissível. 

É relevante o comentário de que mais importan-
te que a freqüência de escovações é sua qualidade e a 
utilização racional do açúcar, podendo contribuir para 
a manutenção de nível de saúde bucal. As gestantes não 
apresentam conhecimentos adequados sobre a higiene 
da cavidade oral de seus futuros filhos, evidenciando-se 
que  os profissionais de saúde não estimulam a formação 
desses hábitos. 

ConCluSÕeS
O esclarecimento e a motivação à paciente gestante 

devem ser direcionadas a contemplar: o controle da die-
ta, o controle da placa bacteriana e mudança de hábitos, 
dada a falta de conhecimento observada na pesquisa.

Fica clara a necessidade de uma orientação direciona-
da para uma prática odontológica de Promoção de Saúde 
do Binômio Materno-Infantil do HMNF.

O atendimento da gestante deve ser de caráter multi-
disciplinar, e instituído precocemente, desempenhando 
um papel educador e levando mais informações, para 
que ocorra a conscientização das mães.

acham que sim acham que não

81%

19%

Gráfico 2. Porcentagem das respostas das gestantes em relação a 
possibilidade de atendimento odontológico durante a gravidez. 
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bucal do bebê.Gráfico 4:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
conhecimento da higienização da cavidade bucal do bebê.
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Gráfico 5. Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
estado de sua cvidade oral e comprometimento do bebê.

Gráfico 5:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
estado de sua cavidade oral e comportamento do bebê.

Gráfico 6:  Porcentagem das respostas das gestantes em relação ao 
conhecimento da transmissibilidade da doença cárie.
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reSumo
Introdução: A tecnologia Grander é capaz de causar uma reestruturação molecular nos líquidos em contato 
com o sistema, reduzindo sua  tensão superficial em torno de 10%. Um agente clareador ideal deve apresen-
tar baixa tensão superficial para penetrar nos espaços interprismáticos do esmalte e pela matriz dentinária, 
reagindo com as cadeias carbônicas complexas, tornando-as mais simples. O objetivo deste estudo é avaliar, 
in vitro, a eficácia de um agente clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%, colocado previamente 
em contato com o sistema Grander. Métodos: Foram utilizados 20 terceiros molares humanos recém-ex-
traídos, seccionados no sentido mésio-distal e armazenados em solução de café durante 15 dias para a pig-
mentação. As metades foram divididas em dois grupos (n=20): Grupo C  (controle), gel clareador padrão; 
Grupo G (Grander modificado), onde os frascos do gel permaneceram em contato com o sistema Grander 
por 24 horas. Cada espécime foi dividido no sentido vestíbulo-lingual, sendo apenas a distal clareada. O 
gel clareador foi ativado por aparelho LED/LASER e os espécimes fotografados em estereomicroscópio 
em ambiente com iluminação controlada. As imagens foram avaliadas com o software Adobe Photoshop, 
onde foram verificados os valores de L*a*b* do fragmento clareado e não clareado, calculando-se os valores 
ΔEa*b*. Resultados: Os valores de média (±desvio padrão) para os diferentes grupos foram: C=6,29(±2,18); 
G=5,97(±1,74). O teste t mostrou que não houve diferença significante entre os grupos(p=0,61). Conclusão: 
O sistema Grander, sob essas condições, não melhorou a efetividade do agente clareador.
deSCritoreS: Clareamento de dente - Peróxido de hidrogênio - Lasers

ABStrACt
Introduction: The Grander technology can induce a molecular reorganization in the liquid in contact with 
the system, reducing the surface tension around 10%. An ideal whitening agent must present low surface 
tension to penetrate in the enamel and the dentin matrix, reacting with the complex carbonic chains, be-
coming them simpler. The objective of this study was to evaluate, in vitro, the effectiveness of a whitening 
agent hydrogen peroxide at 35% placed previously in contact with the Grander system. Methods: Twenty 
third molar just extracted, were parted in the mesio-distal direction and stored in a coffee solution during 
15 days. The specimens were divided in two groups (n=20): Group C (control), standard whitening gel; 
group G (Grander modified), where the bottles of the gel were placed in contact with the Grander system 
for 24hs. Each specimen was divided in the buccal-lingual direction and just the distal were whitening. 
The whitening agent was activated using a LED/LASER device and all specimens were photographed in 
stereomicroscope adapted in a box with controlled illumination. The images were evaluated with Adobe 
Photoshop software, and the L*a*b* values of whitening and not whitening piece were evaluated, calculat-
ing the ΔEa*b* values. Results: The values of average (± standard deviation) for the different groups were: 
C=6,29 (±2,18); G=5,97 (±1,74). Conclusion: The t test (Student) showed that did not have significant dif-
ference between the groups (p=0,61), concluding that the Grander system, under these conditions, did not 
improve the effectiveness of the whitening agent.
deSCriptorS: Tooth bleaching - Hydrogen peroxide – Lasers
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introduÇÃo e reviSÃo dA literAturA
Com a demanda estética imposta pela sociedade, a 

preocupação pela beleza facial e a necessidade de sorrisos 
cada vez mais brancos e alinhados, tornaram o clarea-
mento dental um dos procedimentos mais requisitados 
pelos pacientes ao cirurgião-dentista, razão pela qual a 
indústria de produtos odontológicos vem lançando uma 
enorme variedade de agentes clareadores e materiais res-
tauradores estéticos (Hirata et al.14, 1997).

As indicações para a realização das técnicas de clarea-
mento estão associadas à existência de alterações cromá-
ticas da estrutura dentária dos dentes vitais e não vitais, 
uma vez que estudos comprovam a eficácia do clarea-
mento dental no tratamento de fluorose, manchamen-
to por tetraciclina, pigmentação intrínseca e extrínseca 
(Feinman8, 1994).

Os pigmentos provenientes da nossa dieta, cavidade 
bucal ou da circulação sanguínea, são formados por ca-
deias carbônicas macromoleculares longas e complexas, 
que se alojam no interior da estrutura dental, devido à 
permeabilidade deste substrato. Essas cadeias longas no 
interior dos dentes fazem com que a luz seja mais absor-
vida do que refletida, tornando a estrutura dental mais 
escura (Feinman9, 1991; Torres et al.21, 2004).

 De acordo com Joiner et al.15, 2004, a cor apresenta 
3 dimensões: matiz, croma e valor. O matiz é utilizado 
para definir a cor, por exemplo o vermelho, amarelo e 
o azul. O valor está relacionado à variação do brilho e 
reflexão da luz e o croma ou saturação determina a in-
tensidade da matiz ou o seu grau de saturação. Os dentes 
poderão sofrer alterações na saturação ou no croma mas 
não no matiz. Por exemplo, um dente que apresenta cor 
C3 poderá, após o tratamento, exibir a cor C2 ou C1, 
mas não alterar o seu matiz para o B1 ou A2.

Entre os agentes clareadores externos mais utilizados, 
encontramos os produtos à base de peróxidos, que podem 
ser de carbamida ou hidrogênio (Goldstein11, 1995). O 
clareamento dental pode ser realizado de maneira casei-
ra, onde são utilizados agentes clareadores em concen-
trações menores, como o peróxido de hidrogênio 3% a 
9,5% ou peróxido de carbamida 10-22% (Haywood13, 
2000), que são auto-administrados pelo paciente, por 
um período 4-8 horas diárias, sob supervisão do cirur-
gião-dentista; ou no consultório, onde são empregados 
agentes clareadores em maiores concentrações, como o 
peróxido de carbamida 35-37%, ou o peróxido de hi-
drogênio 30-38% (Sarrett20, 2002), em sessões de 1-2 

horas.
O peróxido de hidrogênio é um composto oxidante 

instável, capaz de produzir radicais livres, decompondo-
se rapidamente quando exposto ao ar e temperatura 
ambiente. Esses radicais livres reagem com as cadeias 
escuras complexas dos pigmentos, por uma reação de 
óxido-redução, tornando-as cadeias mais simples, alte-
rando a estrutura óptica da molécula, de modo a torná-la 
mais clara, fornecendo como subprodutos o dióxido de 
carbono e a água (Goldstein e Garber11, 1995; Torres et 
al.21, 2004).

Para que o material clareador consiga reagir com as 
cadeias complexas escuras, ele deve penetrar no interior 
do esmalte e da dentina. O substrato dentário apresenta 
permeabilidade comprovada (Wainwright e Lemoine23, 
1950), e o peróxido de hidrogênio e seus radicais livres 
exibem  baixo peso molecular, sendo capazes de desna-
turar proteínas, promovendo uma maior movimentação 
de íons através dos tecidos (Mcevoy17, 1989). Essa pene-
tração ocorre principalmente através da matriz orgânica 
do esmalte, uma vez que a matriz inorgânica é altamente 
mineralizada, muito compacta, dificultando a passagem 
do peróxido através dos cristais de hidroxiapatita. 

O agente clareador apresenta livre movimentação 
na estrutura dental (Gokay10, 2004), devendo apresen-
tar, entre outras características, baixa tensão superficial, 
aumentando sua penetração e movimentação, reagindo 
com o maior número de cadeias complexas existentes 
possíveis, aumentando o efeito do agente clareador (Ba-
ratieri2, 1996; Torres et al.21, 2004).

Recentemente, foi desenvolvida a tecnologia Gran-
der, pelo naturalista austríaco Johann Grander,  que tem 
sido fonte de muitos estudos em alguns países da Eu-
ropa, uma vez que a mesma demonstrou capacidade de 
reduzir a tensão superficial dos líquidos (Faisnner7, 2000 
e Gonçalves12, 2005). Os aparelhos produzidos pela Tec-
nologia Grander são confeccionados em aço inoxidável 
No. 1.4301, o qual é admissível para o uso doméstico, 
na indústria de alimentos e hospitais, e cuja impermea-
bilidade, resistência e estabilidade, promovem completa 
segurança de que a água para o consumo humano não 
será contaminada por outras substâncias (parágrafo que 
consta do texto do laudo de certificação e licença para 
o emprego da Tecnologia Grander, emitido pelo gover-
no austríaco). O método se baseia no princípio de tra-
tamento físico da água. O aparelho Grander possui no 
seu interior cilindros blindados, que contêm uma água 



155

Andrade DABS, Gonçalves SEP, Oliveira TR, Duarte DG, Torres CRG, Borges AB, Huhtala MFRL. Avaliação da tecnologia Grander na 
eficácia de um agente clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 
2007 maio-ago; 19(2):153-9

com a sua estrutura eletromagnética alterada. Esta água é 
capaz de passar esta informação de reestruturação para a 
água que circular através do aparelho, ou tomar contato 
com sua superfície, levando as suas moléculas a se agru-
parem em unidades poliméricas menores. 

Em uma tese de mestrado finalizada em março de 
2000, no Instituto de Engenharia de Processos Térmicos 
e Engenharia Ambiental, em Graz, na Áustria, o enge-
nheiro Klaus Faisnner7 avaliou os dados físicos e físico-
químicos quando utilizada a água revitalizada (denomi-
nação dada à água após passar pelo aparelho Grander) 
e à água não revitalizadas. Além do uso da tecnologia 
Grander na indústria. Faisnner7 obteve os seguintes re-
sultados após interpretação de variáveis como balanço 
iônico, densidade, condutividade elétrica, pH, tensão 
superficial, testes com tolueno e metanol, equilíbrio das 
fases vapor / líquido e diagrama de ebulição: dentre to-
das estas medidas, a única variável que mostrou diferen-
ça significativa foi a tensão superficial, que se apresentou 
diminuída em 10% na água revitalizada.

Sabendo que os géis clareadores utilizados para o 
clareamento em consultório, apresentam entre 10-20% 
de água (Lu16, 2001), que a baixa tensão superficial do 
agente clareador é fundamental para a efetividade do cla-
reamento (Baratieri2, 1996; Torres et al.21, 2004) e que a 
tecnologia Grander é capaz de reduzir a tensão superfi-
cial dos líquidos (Faisnner7, 2000 e Gonçalves12, 2005), 
o objetivo deste estudo é de verificar a eficácia da tecno-
logia Grander, quando aplicada em um agente clareador 
à base de peróxido de hidrogênio 35%.

mAteriAl e mÉtodo 
Por apresentarem faces linguais e vestibulares mais 

simétricas que os molares superiores, 20 terceiros mola-
res inferiores recém extraídos foram limpos com auxílio 
de uma lâmina de bisturi e armazenados congelados em 
freezer -18ºC até o momento de sua utilização (Araújo 
et al.1, 1999). 

Os dentes tiveram as coroas separadas das raízes e 
foram seccionados no sentido mésio-distal, com auxí-
lio de um disco diamantado montado em micromotor 
e as metades divididas em dois grupos (n=20): Grupo C 
(controle) e Grupo G (Grander modificado). O conteú-
do pulpar remanescente foi limpo com auxílio de uma 
cureta de dentina, sendo que cada metade recebeu, em 
sua superfície interna, um condicionamento com ácido 
fosfórico 37% (Con-Ac 37%-FGM) durante 15s. Em 

seguida, os espécimes foram  lavados abundantemente 
com água pelo mesmo tempo, removendo-se a smear 
layer formada durante o preparo dos dentes, facilitando-
se a penetração dos pigmentos na estrutura dentinária.

Como o café é um agente cromóforo, capaz de causar 
o manchamento dental (Baratieri et al.2, 1996; Torres et 
al.21, 2004), foram preparados 200ml de uma solução de 
café, onde os grupos permaneceram imersos durante 14 
dias, armazenados em estufa bacteriológica a 37ºC para 
a impregnação dos pigmentos (Villalta22, 2006).

Após esse período, os espécimes tiveram a superfície 
do esmalte polida com auxílio de discos de feltro Dia-
mond (FGM) e pasta para polimento diamantada Dia-
mond Excel (FGM), utilizando-se um contra-ângulo em 
baixa rotação, diminuindo a rugosidade superficial do 
esmalte, sendo em seguida lavados com jatos de ar-água 
(Baratieri2, 1996). Cada espécime foi dividido no sen-
tído vestíbulo-lingual, de maneira que a porção mesial 
foi separada como controle de cor, e a porção distal para 
clareamento.

A porção distal de cada espécime foi então adaptada 
em uma lâmina de cera utilidade (Wilson), permanecen-
do com a superfície do esmalte voltada para vestibular. 
O clareamento do grupo-controle foi realizado com o 
gel clareador Total Bleach (Clean Line) e auxílio de uma 
fonte de luz híbrida LED/LASER (Easy Bleach – Clean 
Line), que apresenta uma ponteira capaz de distribuir a 
luz uniformemente em todos os dentes anteriores (no 
nosso caso, cinco espécimes por vez).  Para o Grupo 
Grander, os frascos do material clareador foram coloca-
dos em contato com a Grander Flexible Unit pelo perí-
odo de 24h (Figura 1), após o qual seguiu-se o mesmo 
protocolo utilizado para o grupo-controle.

Figura 1 -  Sistema Grander Flexible Unit (Grander Technologies).

Existem várias técnicas para a atívação do gel clare-
ador propostas na literatura. Para este estudo, a técni-
ca utilizada consistiu na aplicação de uma película de 
1-2mm de espessura do gel clareador por toda superfí-
cie do esmalte, seguida de uma ativação da fonte de luz 
LED/LASER por 2 min e 40 seg. Em seguida, foi dado 
um intervalo de 1min, sendo que durante esse intervalo 
o gel foi agitado com auxílio de um pincel KG Brush 
(KG Sorensen), removendo-se as bolhas de oxigênio for-



156

Andrade DABS, Gonçalves SEP, Oliveira TR, Duarte DG, Torres CRG, Borges AB, Huhtala MFRL. Avaliação da tecnologia Grander na 
eficácia de um agente clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 
2007 maio-ago; 19(2):153-9

madas e aumentando-se o contato entre o peróxido e 
a superfície dental, sendo esse procedimento realizado 
mais duas vezes. Após as três ativações, o gel clareador 
foi removido da superfície dental com auxílio de um su-
gador para endodontia, repetindo-se a aplicação e ativa-
ção de uma nova camada do gel clareador por mais duas 
vezes. O procedimento clareador realizado se encontra 
esquematizado na Figura 2.

quaisquer variações de luz ambiente (Figura 2a e 2b).
Para a avaliação de cor dos dentes, utilizou-se o mo-

delo de cor denominado CIE L*a*b*, proposto em 1978 
pela Commission Internationale de L’Éclairage5 (CIE), 
que se baseia em um sistema matemático capaz de des-
crever as três dimensões da cor dentro de um espaço de 
cor, onde o valor de L* é a medida de luminosidade ou 
claridade de um objeto e o matiz é representado pelas 
variáveis a* e b*. A vantagem desse sistema é que as dife-
renças entre as cores podem ser expressas por unidades, 
e se obtém uma definição numérica da cor ( O’Brien18, 
1997).

A cor dos dentes foi medida a partir das imagens 
obtidas de acordo com o método descrito por Bengel3 
em 2003, utilizando-se o programa Adobe Photoshop 
CS (Adobe Systems Incorporated), onde foi determina-
da a variação de cor entre as porções escurecidas, não 
clareadas, e após o clareamento, obtendo-se um valor 
(ΔEa*b*).

Os valores ΔEa*b* obtidos para cada grupo foram 
submetidos à análise estatística empregando-se o teste-t 
(Student) a um nível de significância de 5% e teste de 
Mann-Whitney, utilizado para a confirmação dos resul-
tados.

reSultAdoS
Os valores médios ΔEa*b* obtidos para cada grupo 

encontram-se representados pelo gráfico de colunas (Fi-
gura 3).

Por meio do teste-t (Student), verificou-se que os 
valores médios ΔEa*b* obtidos para o Grupo-Controle 
(6,29±2,18) foram próximos aos valores obtidos para o 

Figura 2 –  Esquema de ativação do gel clareador pela fonte LED/
LASER

Após o clareamento, as porções mesial (cor inicial) 
e distal (cor após clareamento) dos espécimes de cada 
grupo foram colocadas juntas para a realização das toma-
das fotográficas em uma câmara fechada, com ilumina-
ção artificial constante e padronizada, adaptada em um 
estereomicroscópio com câmera digital, eliminando-se 

Figura 2a - Grupo Controle Figura 2b - Grupo Grander
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Grupo Grander modificado (5,97±1,74), não apresen-
tando diferença estatisticamente significante (t = 0,50; 
df = 36; p-value = 0,61). 

Por meio do teste de Mann-Whitney, verificou-se 
que os valores seguem a mesma distribuição em ambos 
os grupos (p-value = 0,62). No Grupo Controle o valor 
mediano obtido foi ΔEa*b*=6,29, sendo que um valor 
próximo foi obtido para o Grupo Grander Modificado, 
ΔEa*b* =5,97.

diSCuSSÃo
A proposta deste estudo é verificar a eficácia da tec-

nologia Grander, quando utilizada em um agente clare-
ador à base de peróxido de hidrogênio a 35%, uma vez 
que é capaz de reduzir a tensão superficial dos líquidos 
(Faisnner7, 2000 e Gonçalves12, 2005), e poderia agir so-
bre o agente clareador, reduzindo sua tensão superficial, 
melhorando sua capacidade de molhamento, aumentan-
do sua penetração e movimentação no substrato dental e 
conseqüentemente, melhorando o grau do clareamento 
dental.

Quando uma investigação científica se propõe a ava-
liar a interação entre materiais e diferentes substratos, 
um dos aspectos fundamentais é o método de avaliação 
empregado, de modo que, possa expressar realmente a 
capacidade de ação entre eles.

Foram utilizados dentes humanos devido à maior fi-
delidade dos resultados, uma vez que os dentes bovinos, 
apesar de úteis em avaliações in vitro (Coradazzi et al.6, 
1998), apresentam resultados de penetração do peróxido 
de hidrogênio inferiores, provavelmente pelas diferenças 
existentes na composição do substrato avaliado e maior 
espessura de dentina nos dentes bovinos.

Foi utilizada uma solução de café concentrada para 
a pigmentação dos espécimes devido ao fato de ser um 
produto ingerido diariamente pela maioria da popula-
ção, além de apresentar seu potencial cromóforo com-

provado (Baratieri et al.2, 1996; Torres et al.21, 2004, 
Villalta22, 2006).

A opção pela técnica de clareamento em consultório 
com auxílio de uma fonte de luz led/laser, valeu pelo fato 
de ser uma das técnicas mais procuradas pelos pacientes 
atualmente e capaz de promover resultados imediatos 
(Torres et al.21, 2004).

O uso do agente clareador à base de peróxido de hi-
drogênio a 35% (Total Bleach Clean Line), ocoreu pelo 
fato do produto apresentar um pH alcalino, o que favo-
rece à formações de radicais livres com maior capacidade 
oxidante como a peri-hidroxila (Goldstein11, 1995). O 
produto é apresentado em dois frascos, e quando pre-
parado, apresenta uma coloração avermelhada. Como a 
luz emitida pelo led utilizado apresenta uma cor azul, 
favorece um aquecimento seletivo e controlado apenas 
do gel, ao invés de toda estrutura dental, evitando-se os 
riscos de superaquecimento (Torres et al.21, 2004).

Gonçalves12, em 2005, avaliou a ação do sistema 
Grander sobre sistemas adesivos, comprovando que a 
tecnologia Grander foi capaz de diminuir a tensão su-
perficial dos adesivos, e também o seu ângulo de contato 
com a superfície dental, confirmando a tese de Faisnner7 
em 2000, de que a tecnologia Grander é capaz de redu-
zir a tensão superficial dos líquidos, melhorando sua ca-
pacidade de molhamento, o que poderia favorecer uma 
maior penetração do agente clareador para o interior dos 
tecidos dentários. 

Foi escolhido o método de avaliação de cor proposto 
por Bengel3 em 2003, que se mostra seguro e confiável, 
uma vez que é capaz de avaliar as cores em escalas maio-
res do que quando comparado às técnicas de avaliação da 
cor pelo uso de escalas (Cal4, 2005). 

Foi verificado visualmente, durante a manipulação, 

Control Grander
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Figura 3 -  Média (±desvio padrão) dos valores 
ΔEa*b* segundo os grupos.

Grupos 
(média±desvio 

padrão)
t (df+ = 36) p-value

Control 
(6,29±2,18) 

vs 
Grander 

(5,97±1,74)

0,50 0,61

Tabela 1 -  Teste de hipótese na comparação dos valores médios de 
ΔEa*b*  dos 20 dentes em cada um dos grupos. Resulta-
do do teste t(Student) de amostras independentes, α = 5%.
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que o agente clareador Grander modificado se apresen-
tou mais fluído do que antes da modificação, sugerindo 
uma alteração física. 

Sabendo que quando mais um pH alcalino esteve 
diretamente relacionado com a consistência do agente 
clareador, os líquidos A e B que compõem o agente clare-
ador Total Bleach (Clean Line), foram colocados em um 
pHmetro antes e depois de serem Grander modificados, 
quando se verificou que o líquido A, que apresentava 
um pH ácido, tornou-se menos ácido depois de Grander 
modificado; o líquido B, que apresentava um pH mais 
alcalino, tornou-se menos alcalino depois de Grander 
modificado, fato que confirma os relatos do fabricante 
de que a tecnologia Grander é capaz de promover uma 
estabilidade molecular dos líquidos tendenciando à neu-
tralização do pH do meio.

A neutralização do pH faz com que os radicais livres 
liberados pela decomposição do peróxido de hidrogênio 
sejam menos efetivos na redução das cadeias carbôni-
cas cromóforas em cadeias menores, motivo pelo qual, 
provavelmente, o agente clareador Grander modificado 
apresentou pequena diminuição na intensidade do clare-
amento, embora não estatisticamente significante.

Apesar de modificações físico-químicas terem ocor-
ridas, o sistema Grander, sob essas condições, não foi 
deletério ao sistema clareador.

ConCluSÃo
Não houve diferença significante quanto aos valores 

ΔEa*b* obtidos entre o grupo convencional e o grupo 
Grander modificado.

A tecnologia Grander, sob essas condições, não foi 
deletéria ao agente clareador Total Bleach.
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ABStrACt

Introduction: The damaging effects of the heat distribution to periodontal tissues concern every dentist. 
The aim of this study is to evaluate the temperature generated during post removal with ultrasonic scaler. 
Methods: A total of 20 extracted single root teeth were used and divided into 2 groups; GI(n=10), posts 
cast in Cu-Al-Zn alloy (Goldent), and GII(n=10), posts cast in Pd-Ag alloy (Pors-On4). Thermocouples 
were fixed around the medium and apical regions of the roots to obtain the temperature records during 
the ultrasonic application and they were connected to a digital thermometer. Results: The ANOVA method 
demonstrated no statistically significant difference, at level of 5%, between the regions, and between the 
alloys used. In the medium region, the mean of temperature increase was 10.15 ± 1.82 °C, and in the 
apical region was 9.04 ± 3.16oC. The PdAg alloy reached the highest amplitude of temperature elevation 
(10.32 ± 2.41oC), while the CuAlZn alloy has reached a mean of temperature elevation of 8.87 ± 2.67oC.  
Conclusions: It can be concluded that the removal of posts using the ultrasonic scaler produces significant 
temperature variation no matter neither the employed alloy nor the researched region.

deSCriptorS:  Dental pins – Post and core technique – Ultrasonics - Heat

reSumo

Introdução: Os efeitos danosos da transmissão de calor para os tecidos periodontais são motivo de pre-
ocupação aos profissionais cirurgiões-dentistas. O objetivo deste estudo é avaliar a temperatura gerada 
durante a remoção de pinos intra-radiculares com instrumentos ultra-sônicos. Métodos: Foram utilizados 
20 dentes unirradiculares extraídos, divididos em 2 grupos: GI (n=10), pinos fundidos em liga de Cu-Al-
Zn  (Goldent), e GII(n=10), pinos fundidos em liga de Pd-Ag (Pors-On4). Termopares,  conectados a um 
termômetro digital, foram fixados ao redor dos terços médios e apicais das raízes, a fim de registrar a tem-
peratura durante a aplicação do ultra-som. Resultados: Através do método de ANOVA não foi observada 
diferença estatisticamente significante, a 5% de confiança, entre as regiões e entre as ligas utilizadas. No 
terço médio, o aumento médio de temperatura foi de 10,15 ± 1,82 °C, e na região apical foi 9,04 ± 3,16 
oC. A liga de PdAg atingiu a maior amplitude de elevação de temperatura (10,32 ± 2,41 oC), enquanto que 
a liga de CuAlZn alcançou média de elevação de temperatura de 8,87 ± 2,67oC.  Conclusões: Concluiu-se 
que a remoção de pinos com instrumentos ultra-sônicos produziu variação de temperatura significante, 
independente das ligas metálicas utilizadas ou das regiões radiculares pesquisadas. 

deSCritoreS:  Pinos dentários – Ligas dentárias – Técnicas para retentor intra-radicular – Ultra-som – 
Calor.
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introduCtion
The main functions of cast post and core systems are 

to provide additional retention and enable the recons-
truction of the coronary portion of hardly damaged en-
dodontically treated teeth, in order to make possible the 
morphological and functional rehabilitation. However, 
the removal of the posts and cores is necessary in some 
clinical situations, for many reasons such as unsatisfac-
tory extension or retention of the post, reduced diame-
ter of canal prepare, when compared with its radicular 
volume, insufficient sealing of root canal, associated or 
not with periapical diseases (Hulsmann10, 1993). The 
removal of cast posts and cores has to be very careful, 
since any negligence can generate problems such as root 
fracture or canal perforation.

Recent studies have described and analyzed the re-
moval of cast posts using ultrasonic instrumentation 

(Altshul et al.1, 1997; Buoncristiani et al.3, 1994; Hau-
man et al.9, 2003; Silva et al.17, 2004) and those techni-
ques have been considered efficient and conservative to 
the remaining tooth structures, and they have decreased 
the risk the root wall perforation. The removal occurs 
since the ultrasonic energy is transmitted to the metal 
pin, generating a vibration that provides the fracture of 
the cement (Buoncristiani et al.3, 1994).

However, this technique also presents inherent risks 
and one of them is the increased temperatures trans-
mitted to the surrounding periodontium and alveolar 
bone.

Moorer and Wesselink12 (1982) have verified that the 
temperature increased to 70oC, during the use of ultra-
sonic scalers in high potency, with irrigation inside the 
canal. Cameron4 (1988) verified, during the use of ultra-
sonic units in endodontic procedures, that the tempera-
ture of the external walls of the root reached a highest 
value of 40oC.

Saunders 16 (1990) in an in vivo study, has demons-
trated that the heat generation at the root surface caused 
a superficial resorption of the cement in 27.7% of the 
cases, with evidences of ankylosis in 22.2% of them, af-
ter a period of 40 days. Further studies have also shown 
the propensity of bone ankylosis after thermal injuries.

Campos et al.5 (1998) have studied the temperatu-
re generated during the removal of cast posts and cores 
using high-speed burs and observed that the average of 
temperature raise overtook the critical temperature for 
bone tissue. 

The purpose of this study was to evaluate the tem-
perature generated at root surface during the removal 
of posts and cores cast in Cu-Al-Zn alloy (Goldent LA., 
AJE, São Paulo, Brazil) and Pd-Al alloy (Pors-On4- De-
gussa, Germany), cemented with zinc phosphate cement, 
in extracted teeth, using an ultrasonic unit.

mAteriAl And methodS
Twenty extracted human maxillary central incisors, 

obtained at the Department of Oral Surgery of the Den-
tistry School of University of São Paulo, with similar for-
ms and dimensions, were selected for this experiment. In 
order to prevent the dehydration of the teeth, they were 
stored in humid environment during the whole experi-
ment. The roots were sectioned perpendicularly to their 
axis, remaining 14mm from their apex.

The canal contents of each tooth were removed by 
file instrumentation and had the apical portion enlarged 
until a K type size 45 file (Dentisply Maillefer, Ballai-
gues, Switzerland), until 1mm from the anatomic apex, 
using a 1% hypoclorite solution associated with Endo-
PTC* (Oficinallis, São Paulo, Brazil) during the whole 
chemical-surgical preparation. Then, they were finally 
irrigated according to Paiva and Antoniazzi13 (1993).

Initially, the root canals were enlarged with sizes 3 
and 4 Peeso-Largo burs and it1 was made a standard 
preparation with a tapered bur (302 Edenta, AG Den-
tal, Rodukte, Switzerland) until the depth of 10 mm. 
Patterns constructed in chemically achieved resin were 
obtained by the direct technique from the prepared root 
conducts. These patterns were invested and divided into 
two groups: 10 posts were cast in Cu-Al-Zn alloy (Gol-
dent LA.,AJE, São Paulo, Brazil)  and 10 posts were cast 
in Pd-Ag alloy (Pors-On4, Degussa, Hanau, Germany).

The canals were cleaned with a 1% sodium hypo-
chlorite solution and dried with paper points. The posts 
and cores were finished, adapted, received a treatment 
of aluminum oxide, 125 µm, and finally cemented with 
zinc phosphate cement (S.S.White, Rio de Janeiro, RJ, 
Brazil), using a lentulo filler (Dentisply Maillefer, Ballai-
gues, Switzerland), in order to avoid air inclusion.

The specimens were kept in a 100% moist environ-
ment and all the experimental tests were done 48 hours 
after the cementation.

In order to avoid the direct touch of the ultrasonic 
equipment refrigeration to the root surface that could 
1 * Endo PTC composition:  peroxide of urea (10% ), Tween 80 
(15%) , Carbowax (75%) 
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modify the temperature register, the specimens were fi-
xed in an acrylic box, and just the cervical portion of the 
root was kept out, allowing the access of the ultrasonic 
instrument over the cast pin.  

 The temperature was registered in two regions: 
medium and apical thirds, with Cromel-Alumel ther-
mocouples, fixed around the root with cyanoacrylate 
adhesive (Fig.1) and connected to a digital thermometer 
(Salvterm 1200K. Salcas, São Paulo, Brazil). This me-
thod was used by Campos et al 5 (1998).

The specimens were subjected to ultrasonic vibration 
with an ENAC ultrasonic unit (OSADA ELETRIC Co, 
Tokyo, Japan), based on a piezoelectric system, kept in 
maximum power (about 30 KHz). It was registered just 
the higher temperature reached in each minute during 
the removal procedure.

The results were subjected to ANOVA statistical 

analysis of variance (alloy x region of the root), and the 
comparisons between the mean factors were made using 
the Student’s t- test. A p< 0.05 factor was accepted as 
statistically significant.

reSultS
Through the descriptive analysis of the data, it can be 

observed that the group of pins cast in Pd-Ag (PORS-
ON4) has presented mean of temperature elevation du-
ring their removal slightly superior than the group of pins 
cast in Cu-Al-Zn (Goldent) (10.32 ± 2.41 °C and 8.87 
± 2.67 °C, respectively. Table1). When it was compared 
just the region of the root instead of the alloy, it could 
observe that the medium third has shown the greatest 
mean of temperature increase (10.15 ± 1.82 °C), while 
the mean of temperature increase at the apical third was 
9.04 ± 3.16 °C (Table 2).

 

 Medium 
   third 

Apical 
 third 

Fig.1 Design of  the acrylic box containing the specimen and the fixation of  two thermocouples around the root

Table 1 -  Descriptive statistics of  the values obtained from the temperature increase values (oC) during the removal of  cast posts and cores with 
ultrasonic instrument, comparing the employed alloys.

Alloy Mean St. Dev Median Minimum Maximum Q1 Q3

Pors-on 4 (Pd-Ag) 8.87 2.67 8.90 4.30 14.10 7.05 10.85

Goldent (Cu-Al-Zn) 10.32 2.41 11.05 5.20 15.00 8.20 11.95

Table 2 -  Descriptive statistics of  the values obtained from the temperature increase values (oC) during the removal of  cast pins and cores with ultra-
sonic instrument, comparing the region the teeth where the measurement was realized. 

Location Mean St. Dev Median Minimum Maximum Q1 Q3
Medium 10.15 1.83 10.60 6.50 12.80 8.92 11.30
Apical 9.04 3.16 8.65 4.30 15.00 7.05 11.76
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 The analysis of variance of ANOVA has shown that 
the interaction of the factors (alloy X region of the tee-
th) was not statistically significant (p=0.378).  Through 
the Student’s t-test with a significance of 5%, it was also 
observed that there is no difference between the mean 
values of temperature increase related to the alloy that 
was employed (p=0.079) nor between the region of the 
teeth (p=0.185).

DISCUSSION 
Many authors have studied the changes occurred at 

the tissues induced by the temperature elevation. Mat-
thews and Hirsch 11 (1972) observed that at a tempera-
ture level around 56°C occurred the denaturation of al-
kaline phosphatase. Eriksson et al.6 (1982) have observed 
that at 53°C, it has occurred irreversible bone injury, af-
ter which healing occurred from the surrounding tissues. 
In another study, Eriksson and Albrektsson7 (1983) have 
affirmed that a temperature of 47°C during 5 minutes 
has been the critical temperature level that was capable 
to cause injuries for the bone tissue. Many other experi-
ments have shown that the heat production inside the 
canal can be transmitted to the external surface of the 
root, and it is a considerable risk of damage to dentine, 
periodontal membrane and alveolar surrounding bone 
(Atrizadeh et al.2, 1971; Campos et al.5,1998; Saunders 
and Saunders14, 1989; Saunders15, 1990; Saunders16, 
1990).

The heat conduction in temperature range observed 
in the present study is entirely a linear process (Fors et 
al.8, 1985; Saunders16, 1990). Therefore, the influence of 

the difference between the starting temperature and the 
actual body temperature can be neglected, and the tem-
perature rise observed in the experiment should be the 
same as if the starting temperature had been 37°C. In 
order to facilitate the extrapolation to conditions in vivo, 
the results have been given as temperature elevations and 
not as peak of temperature.

 Through the obtained results, it was possible to 
observe that all the experimental groups, no matter the 
employed alloy nor the region of the teeth has reached 
levels of temperature elevation that in an in vivo situa-
tion could reach values over 47°C, during the clinical 
procedure of removal of pins and cores with ultrasound 
instruments.

Although in an in vivo condition, the heat could be 
rapidly dissipated by the micro vessels, bloodstream and 
poor thermal conductivity of the periodontal membrane 
and alveolar bone (Fors et al.8, 1985), and further clinical 
implications are still not elucidated, it is presumed that 
the heat generation during the removal of pins with ul-
trasound scalers can result in critical temperatures to the 
dental and periondontal tissues.

ConCluSionS
Based on the used methodology, this study can con-

clude that the ultrasonic removal of cast  posts and cores 
produces a significant temperature variation to the bone 
tissue, whatever the employed alloy or the researched re-
gion. However, its clinical implication requires further 
investigations.
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reSumo
Introdução: A Odontologia e o mercado de trabalho do Cirurgião-dentista encontram-se em mudança e 
muitas dificuldades são encontradas tanto pelos recém-formados como por profissionais experientes. O 
objetivo deste trabalho é delinear o perfil, analisar as motivações e as expectativas dos graduandos e gradu-
ados em Odontologia pela Universidade de Taubaté (UNITAU) diante do mercado de trabalho. Métodos: 
Questionários abordando idade, gênero, estado civil, cidade de origem, expectativas ou situação diante do 
mercado de trabalho, rendimento mensal e pós-graduação, foram aplicados a todos os alunos do primeiro 
(30) e quarto (69) anos e a graduados entre os anos 1993 e 1995 (40) e entre 1998 e 2000 (47). Os indivídu-
os pesquisados em sua maioria são jovens, mulheres, solteiros, do Vale do Paraíba, que escolheram a Odon-
tologia por vocação e a UNITAU pela proximidade com a família. Observou-se tendência de centralização 
da mão-de-obra no sudeste, em consultório próprio e de especialização da Odontologia, embora a maioria 
dos profissionais seja composta por clínicos gerais. Resultados e conclusões: Com relação aos rendimentos 
mensais, não existiram discrepâncias relevantes entre os anseios dos alunos e a realidade dos profissionais. 
Os alunos ingressantes possuem uma visão mais positiva de sua formação enquanto que nos demais grupos 
as opiniões sobre a eficiência do preparo para o mercado de trabalho são divididas. Finalmente, a maioria 
dos formados pela UNITAU considera sua formação no mesmo nível da oferecida por outras instituições.
deSCritoreS: Recursos humanos em Odontologia – Educação em odontologia 

ABStrACt
Introduction: The dentistry and the dentist labor market have been changing and both recent graduates and 
experienced professionals find many difficulties. The purpose of this study is to outline the profile; analyze 
the motivations and expectations of undergraduates and graduates of Dentistry Department of UNITAU 
(Taubaté University) concerning the dentistry labor market. Methods:  All undergraduate students of the 
first (30) and forth (69) years and graduates between 1993 and 1995 (40) and between 1998 and 2000 (47) 
answered a questionnaire about age, sex, marital state, city of origin, expectations or situation in the den-
tistry labor market, monthly earnings and postgraduate courses. The majority of the individuals researched 
are young single women, from the Vale do Paraíba region, who have chosen dentistry as a vocation and 
the UNITAU because it was close to their homes. It was observed a trend to concentrate the labor in the 
southeast region, in a private office with dentistry specialization. However, most professionals are general 
clinicians. Results and conclusion: According to the monthly earnings, there is no great discrepancy between 
the wishes of the students and the reality of the professionals. First-year students have a more positive view 
of their profession while in the other groups the opinions about the efficiency of the preparation for the 
market are not consistent. Finally, most UNITAU graduate students consider their education to be in the 
same level as other institutions.
deSCriptorS: Dental staff - Education, dental 
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introduÇÃo
A Odontologia encontra-se em mudança no Brasil, 

tanto no setor de novas tecnologias, que são lançadas no 
mercado a cada mês, quanto no rumo que o profissional 
deve tomar diante das dificuldades do mercado de traba-
lho. Estas não são apenas encontradas pelo recém-forma-
do, mas também por cirurgiões-dentistas que possuem 
anos de exercício, consultório privado e uma clientela 
considerada fixa. A profissão está passando, na atualida-
de, por um grande teste, que, em caso de reprovação, a 
situação pode se tornar caótica e gerar um número signi-
ficativo de desempregados. Isso fez com que o graduando 
tenha medo e sinta-se inseguro no seu ingresso no mer-
cado de trabalho. Carvalho et al.7 (1997) relataram que a 
expectativa dos alunos é a continuidade dos estudos e o 
trabalho assalariado. Os recém-formados e os profissio-
nais têm buscado um aprimoramento técnico-científico 
em cursos de atualização ou especialização. Segundo Py16 
(2003), na graduação muitas vezes ocorre a omissão de 
informações por parte dos professores, que esperam an-
gariar alunos para seus cursos extracurriculares.

A Odontologia brasileira está inchada de profissio-
nais com consultórios cada vez mais vazios, e estratégias, 
como pressão às instituições governamentais para impe-
dir a criação de novos cursos de Odontologia, estão sen-
do articuladas para evitar um colapso Carvalho5 (1997). 
O que se pode observar é que o número de profissionais 
formados por ano vai além do necessário gerando uma 
relação cirurgião-dentista por habitante bastante des-
confortável em certas regiões do país. Segundo Carvalho 
e Orlando6 (2001), no Brasil, a proporção de cirurgi-
ões-dentistas por habitante é de 1/1.035 e a Organiza-
ção Mundial de Saúde recomenda uma proporção de 
1/1.200. A concentração maior fica nas grandes capitais, 
principalmente da região Sudeste, que reúne o maior nú-
mero de cirurgiões-dentistas e a maior população. Mes-
mo diante dessa situação, existe um crescente número de 
Faculdades que desejam ingressar nesse mercado lucra-
tivo. O Brasil supera os Estados Unidos e concentra o 
maior número de Faculdades de Odontologia do mundo 
(Carvalho5, 1997). Esse aumento indiscriminado de Fa-
culdades nem sempre tem relação com a qualidade dos 
cursos, que tem se mostrado deficitária, e cria uma pro-
porção excedente de cirurgiões-dentistas. Daí surge a im-
portância das metodologias para regular a qualidade do 
ensino de Odontologia no país, com o objetivo de cons-
tatar os problemas dos cursos, melhorar a qualidade do 
ensino e proporcionar investimentos (Franco10, 2000). 

Muitas Faculdades têm-se revelado preocupadas com a 
estrutura curricular, que antes era a mínima exigida pelo 
Ministério da Educação, procurando agora projetos pe-
dagógicos inovadores voltados para a formação de um 
profissional mais engajado com a ciência e os problemas 
sociais, sendo importante que o cirurgião-dentista esteja 
com o currículo adaptado à região.

O Departamento de Odontologia da Universidade 
de Taubaté (UNITAU) tem a intenção de formar um 
cirurgião-dentista com formação humanista, ética e 
científica, com conhecimentos, habilidades e comporta-
mentos que permitam decidir e atuar com segurança e 
propriedade na promoção da saúde e na prevenção para 
atender às necessidades sociais (Universidade de Tauba-
té18, 2003). Dada a situação da Odontologia e a impor-
tância de se corresponder às expectativas dos alunos, o 
cliente da Universidade, preparando-o para o mercado 
de trabalho e minimizando suas frustrações, este traba-
lho objetiva traçar o perfil, avaliar as motivações e expec-
tativas dos graduandos e egressos do Departamento de 
Odontologia da UNITAU.

mÉtodoS 
O universo populacional em estudo envolveu alunos 

do primeiro e quarto anos em 2004 e profissionais forma-
dos pelo Departamento de Odontologia da UNITAU, 
há cerca de 5 e 10 anos. Para a pesquisa, estruturaram-se 
dois questionários com questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Os questionários eram semelhantes, possu-
íam questões sobre idade, gênero, estado civil e cidade 
de origem comuns. No questionário que foi aplicado aos 
alunos foram avaliadas as expectativas destes diante do 
mercado de trabalho, rendimento mensal e pós-gradua-
ção. Já no questionário aplicado aos graduados foi avalia-
da a situação atual com relação a estas mesmas variáveis.

O primeiro questionário, que foi aplicado a todos os 
alunos do primeiro ano (30) e quarto ano (69) da gradu-
ação, possuía 16 questões. O segundo questionário pos-
suía vinte questões e foi aplicado a todos os graduados 
entre os anos de 1993 e 1995 (Grupo 1) e entre 1998 e 
2000 (Grupo 2) àqueles com os quais se conseguiu con-
tato, formando ao todo uma amostra de 87 profissionais, 
sendo quarenta correspondentes ao Grupo 1 e 47, ao 
Grupo 2. Foram contatados por telefone e os questioná-
rios, entregues diretamente em suas residências ou con-
sultórios. Os endereços e telefones foram encontrados 
em lista fornecida pela Secretaria do Departamento de 
Odontologia, pelos representantes das turmas, ou ainda, 
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lista telefônica. 
Os dados obtidos foram apresentados em forma de 

distribuição de freqüência e aqueles relacionados à satis-
fação com a grade curricular, à avaliação da formação e 
ao preparo para o mercado de trabalho, foram submeti-
dos ao teste do qui-quadrado, ao nível de significância 
de 5%, utilizando-se o programa computacional MI-
NITAB for Windows, versão 13.1 (2000, Minitab Inc., 
State College, PA, EUA).

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
pesquisa da Universidade de Taubaté sob o protocolo n° 
051/04.

reSultAdoS e diSCuSSÃo
A Odontologia brasileira está em franca, acelerada e 

irreversível reorganização (Zanetti19, 2003). Tais mudan-
ças incluem uma queda na taxa de lucro dos cirurgiões-
dentistas, aparecimento de convênios, feminização da 
categoria, surgimento indiscriminado de faculdades e 
avanço tecnológico rápido não absorvido pelo merca-
do. Diante disso, a Odontologia passa por um momen-
to histórico de crise com o esgotamento de toda uma 
“era de ouro” (Zanetti19, 2003). Diante dessa situação, 
objetivou-se delinear o perfil e avaliar as motivações e 
expectativas dos alunos que irão ingressar no mercado 
de trabalho, comparando-os com a realidade dos profis-
sionais, considerando apenas os graduandos e graduados 
pela UNITAU.

Traçou-se um perfil, no que diz respeito à idade, gê-
nero e estado civil de toda a amostra. A diminuição da 
procura pelo curso de Odontologia na UNITAU ficou 
patente por apenas trinta alunos terem se matriculado 
no primeiro ano, a despeito do maior número de va-
gas existentes. Em concordância com Almeida Júnior 
et al.1 (1983), Botti e Santos4 (1986), Carvalho et al.7 
(1997), Bacci et al.3 (2002), Junqueira et al.13 (2002), 
Galassi et al.11 (2004), observou-se uma grande quan-
tidade de jovens no curso de Odontologia, o que não 
difere do encontrado nos demais cursos. Segundo da-
dos obtidos, os alunos são na sua maioria jovens na 
faixa etária entre 17 e 28 anos. A média de idade do 
primeiro ano (média±desvio-padrão; mediana; faixa; 
21,47±8,59; 19; 17-62) foi aproximadamente um ano 
menor que a do quarto (média±desvio-padrão; mediana; 
faixa; 22,42±1,89; 22; 20-28), devido à presença de um 
ingressante de 62 anos. Quanto aos ex-alunos, entre os 
indivíduos que faziam parte do Grupo 1 (1993 a 1995), 
a faixa etária variou de 29 a 40 anos (média±desvio-

padrão; mediana; 32,15±2,17; 32). No grupo corres-
pondente aos ex-alunos formados entre os anos de 1998 
a 2000 (Grupo 2), a faixa etária variou de 24 a 32 anos 
(média±desvio-padrão; mediana; 26,89±1,62; 27).

Quanto ao gênero, observou-se uma feminização do 
quadro de estudantes e profissionais de Odontologia. Tal 
situação também foi citada nos trabalhos de vários au-
tores como Arbenz et al.2 (1973), Almeida Júnior et al.1 
(1983), Botti e Santos4 (1986), Carvalho et al.5 (1997), 
Marcelino14 (2000), Bacci et al.3 (2002), Junqueira et al.13 
(2002), Pinto e Fraga15 (2003) e Galassi et al.11 (2004). 
Verificou-se a predominância de mulheres na amostra 
analisada no presente trabalho, no entanto, pôde-se 
verificar que a diferença entre os gêneros no primeiro 
ano (53,33% de mulheres) foi menor que no último 
ano (66,66%), o que pode indicar o início de tendência 
de reversão do quadro de profissão predominantemen-
te feminina que se verificou nos últimos anos. Entre os 
profissionais formados há cerca de dez anos, encontra-
ram-se apenas 55,32% de mulheres, menos que entre os 
profissionais formados há menos tempo (77,5%). Isso 
pode ser explicado pelo fato da feminização absoluta na 
Odontologia da UNITAU ser recente ou ainda porque 
as mulheres foram mais facilmente contatadas que os ho-
mens durante a pesquisa. 

No que diz respeito ao estado civil dos indivíduos 
do universo populacional analisado, no grupo dos es-
tudantes 94,94% afirmaram estar solteiros, havendo 
também predominância de solteiros (72,34%) entre os 
profissionais formados há aproximadamente cinco anos. 
Carvalho et al.7 (1997) verificaram que os formandos 
eram predominantemente do gênero feminino, jovens, 
solteiros, oriundos de família com renda mensal superior 
trinta salários mínimos e com pais que possuíam for-
mação universitária e Bacci et al.3 (2002) também pu-
deram observar que os alunos de Odontologia eram na 
sua maioria composta por solteiros e na faixa etária entre 
17 e 21 anos. Na presente amostra, esse quadro se re-
verteu somente no grupo correspondente aos formados 
há aproximadamente dez anos, com 60% dos indivíduos 
casados, pela própria idade dos pesquisados. Na litera-
tura tais dados encontram concordância no estudo de 
Marcelino14 (2000), no qual, dos 160 cirurgiões-dentis-
tas entrevistados, 57,50% eram casados.

As cidades de origem dos graduandos, na sua maio-
ria, pertencem ao Vale do Paraíba (77,68%), e 34,69% 
dos alunos pesquisados são de Taubaté. A porcentagem 
significativa de alunos pertencentes ao Vale do Paraíba 
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revela uma tendência a permanecerem próximos à cida-
de de origem. Grande parte da amostra escolheu a UNI-
TAU justamente pela proximidade com a família (Figura 
1).

O Vale do Paraíba, Taubaté e estados com pouca con-
centração de cirurgiões-dentistas são os locais mais cita-
dos para os alunos atuarem depois de formados. Os alu-
nos do primeiro ano escolheram um estado com menor 
concentração de dentistas (46,67%) e o Vale do Paraíba 
(20%). Já entre os alunos do quarto ano, 34,66% pre-
tendem trabalhar em um estado com poucos Cirurgiões-
dentistas, 28% pretendem ficar no Vale do Paraíba, 16% 
em Taubaté e 13,34% optaram em voltar para a cidade 
natal (Figura 2). 

Pôde-se observar que a expectativa dos alunos com 
relação ao local de atuação profissional não corresponde 
à realidade dos profissionais entrevistados, pois os gradu-
ados estão atuando principalmente em Taubaté e região 
(Figura 3), revelando-se a tendência dos profissionais em 
continuar nas zonas de grande concentração de cirur-
giões-dentistas, onde o mercado é mais competitivo. A 
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metodologia da pesquisa, com entrega dos questioná-
rios aos ex-alunos em mãos pode ter contribuído para 
o maior número de profissionais na região de Taubaté 
e Vale do Paraíba, visto que o contato com indivíduos 
de localidades distantes era dificultado. Alguns autores 
estudaram outras regiões do país e puderam constatar 
situação semelhante. Rocha et al.17 (1985) avaliaram o 
mercado de trabalho da região Nordeste do Brasil e con-
cluíram que as capitais dos estados da região estão muito 
sobrecarregadas e que municípios carentes não possuem 
um único profissional, ficando sem assistência muitos 
habitantes. Botti e Santos4 (1986) fizeram uma pesquisa Figura 1- Motivos da escolha da UNITAU para graduação 

Figura 2-  Local de pretensão de exercício da profissão pelos alunos do 
1º e 4º anos

Figura 3- Local onde os graduados exercem a profissão
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com a finalidade de verificar as expectativas dos novos 
cirurgiões-dentistas com relação à Odontologia e quais 
as dificuldades esperadas no início da carreira. Muitos 
possuem o desejo de instalar o consultório na cidade na-
tal, não levando em conta o mercado de trabalho. De 
fato, no Brasil, apesar de um número muito grande de 
profissionais, estes estão mal distribuídos pelo território 
nacional, concentrados na região Sul-Sudeste, principal-
mente nas grandes cidades (Galassi et al.11, 2004).

Os alunos e ex-alunos foram questionados quanto 
ao motivo da escolha da Odontologia como profissão, 
e a maioria respondeu que foi por vocação (Figura 4) 
seguido pelo desejo de se tornar um profissional liberal. 
Acompanhando os resultados de nossa pesquisa estão os 
estudos de Carvalho et al.7 (1997), Marcelino14 (2000), 
Junqueira et al.13 (2002), Gushi et al 12 (2004). Na pes-
quisa de Costa et al.8 (1992), a maioria dos profissionais 
escolheu a Odontologia por afinidade com o trabalho. 
Por outro lado, Arbenz et al 2 (1973) constataram que as 
influências familiares e o tipo de vestibular influenciam 
na escolha profissional, enquanto Almeida Júnior et al 1 
(1983) verificaram que os estudantes fizeram o vestibular 

para Odontologia por ambição sócio-econômica ou por 
influência familiar.

Todos os pesquisados responderam que têm ou 
pretendem ter uma especialidade. Enquanto na Saúde 
Pública o Programa de Saúde da Família toma força e 
se expande a cada dia, enfatizando o médico e dentista 
generalista, observa-se na amostra a tendência de espe-
cialização no setor privado. Verificou-se que existe um 
desejo dos graduandos em cursar pós-graduação, sendo 
que a maioria dos alunos do primeiro ano pretende fazer 
um curso de especialização (79,31%), e que 25,27% dos 
alunos do quarto ano pretendem fazer um curso de aper-
feiçoamento e 18,68%, mestrado/ doutorado.  Quanto 
aos profissionais que cursaram ou estão cursando pós-
graduação, o mais procurado pelo Grupo 1 foi o cur-
so de aperfeiçoamento (29,82%), seguido do curso de 
especialização (21,05%) e pelo Grupo 2, os mais pro-
curados foram os cursos de aperfeiçoamento (38,34%), 
especialização (30%) e mestrado (10%). Poucos são os 
profissionais doutores, mesmo porque o pouco tempo 
de formado dificulta tal situação. Os profissionais são 
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Figura 5-  Pretensão de trabalho dos graduandos e atividade profissio-
nal dos graduados

Figura 4-  Motivos que levaram à opção pela Odontologia como 
profissão
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em sua maioria clínicos gerais, seguidos de especialistas 
que atuam como clínicos gerais. No que diz respeito à 
especialidade almejada pelos alunos e registrada pelos 
profissionais, entre as mais citadas por ambos os grupos 
estão Periodontia, Cirurgia e Traumatologia, Dentística, 
Ortodontia e Implantodontia. Periodontia foi a espe-
cialidade mais referida pelos ex-alunos. A disciplina de 
Implantodontia não faz parte da grade curricular do cur-
so e entre as sugestões fornecidas pelos alunos inclui-se 
o aumento de clínicas de Ortodontia. Maior atenção a 
essas disciplinas tão requisitadas na atualidade pode me-
lhorar a inserção e a manutenção dos profissionais no 
mercado. Muitos alunos e profissionais pretendem espe-
cializar-se, mas ainda não sabem a área. Odontogeriatria 
e Pacientes Especiais foram áreas pouco citadas tanto por 
alunos como por profissionais, assim como Estomatolo-
gia, o que pode tornar tais atividades boas alternativas 
de sucesso para profissionais no mercado de trabalho 
saturado. Junqueira et al.13 (2002) verificaram, quanto 
à especialização, que a maioria dos alunos de Odonto-
logia deseja estudar Ortodontia, Odontopediatria, Pró-
tese ou Cirurgia. Cirurgia e Dentística foram também 
bastante citadas em nossa amostra. Costa et al.8 (1992) 
observaram em seu trabalho que os cirurgiões-dentistas 
eram, na maioria, clínicos gerais ou especializados em 
Dentística, Prótese ou Endodontia. Notaram também 
que profissionais do gênero feminino atuam mais na clí-
nica de Odontopediatria e Endodontia. Dentística foi 
a especialidade mais procurada pelos entrevistados por 
Marcelino14 (2000). Gushi et al 12 (2004), contradizendo 
os outros estudos e o resultado desta pesquisa, mostra-
ram dados sugestivos de uma tendência dos cirurgiões-
dentistas não se especializarem.

As aspirações dos alunos, após a graduação, são mon-
tar um consultório próprio e prestar concurso público 
(Figura 5), semelhantes às relatadas pelos profissionais 
enquanto acadêmicos. Já quanto à atividade profissional 
que exercem atualmente, notou-se que os ex-alunos, em 
sua maioria, realizaram o desejo de possuir um consultó-
rio próprio (Figura 5), com porcentagem pouco expres-
siva de assalariados. Uma tendência ao trabalho assala-
riado foi observada nos trabalhos de Costa et al 8 (1992) 
e Carvalho et al 7 (1997), enquanto Costa et al 9 (1999) 
e Pinto e Fraga15 (2003) observaram a pretensão espe-
cial de ingresso no serviço público. Marcelino14 (2000) 
constatou ainda que 56,88% da sua amostra trabalha-
vam em consultório particular. Junqueira et al.13 (2002) 

verificaram que os alunos, quando se formarem, esperam 
montar consultórios próprios, serem assalariados de ou-
tro dentista ou trabalhar em clínica de convênios. 
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Pela situação em que a Odontologia se encontra, é 
relevante pesquisar sobre o exercício de outra profissão 
não relacionada com a Odontologia pelos profissionais 
já formados; e apenas quatro indivíduos responderam 
afirmativamente a esta pergunta levantada no questioná-
rio. Este é um resultado bastante animador, uma vez que 
apesar das dificuldades, os graduados pela UNITAU, em 
maioria, contam com os ganhos proporcionados pela 
Odontologia.

Um dos assuntos abordados nesta pesquisa é a preten-
são salarial dos alunos e rendimento mensal dos profis-
sionais. Após cinco anos de formados, os alunos preten-
dem ter um rendimento mensal na faixa de R$ 1401,00 
a mais de R$ 2.001,00. Pôde-se avaliar que a maioria 
dos profissionais com aproximadamente cinco anos de 
formados ganham cerca de R$ 2.001,00 a 3.500,00. 
Com dez anos de formados, os alunos pretendem ter um 
rendimento mensal de R$ 3.500,00 a mais de 5.000,00. 

Figura 5-  Pretensão de trabalho dos graduandos e atividade profissio-
nal dos graduados
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Vinte e cinco por cento dos profissionais com aproxima-
damente dez anos de formados não responderam a esta 
questão e o rendimento médio mensal dos que respon-
deram distribuiu-se bastante, principalmente entre R$ 
1001,00 a mais de R$ 5.000,00 (70% dos profissionais). 
Notou-se com isso que a expectativa dos alunos, diante 
da questão financeira, não se distancia da realidade en-
contrada nesta amostra.

Quanto ao nível de satisfação pessoal com relação a 
sua profissão, os profissionais, na maior parte, declara-
ram-se realizados profissionalmente, mas não financei-
ramente (57,5% do Grupo 1 e 52,1% do Grupo 2) e 
em segundo lugar aparece a alternativa em que o indiví-
duo está realizado profissionalmente e financeiramente. 
Costa et al 8 (1992) verificaram que os entrevistados ma-
nifestaram insatisfação financeira, fato que não é de se 
estranhar na realidade brasileira.

Com relação ao fato do aluno estar sendo ou se o 
profissional foi bem preparado para o mercado de tra-
balho, após o teste do qui-quadrado, verificou-se ausên-
cia de homegeneidade quanto às respostas obtidas pelos 
quatro grupos pesquisados (χ2=14,25; gl=3, p=0,003). 
Observou-se que as respostas dos alunos do primeiro 
ano diferem daquelas dos demais grupos, que por sua vez 
não são diferentes entre si. A grande maioria (83,33%) 
dos alunos ingressantes acredita estar sendo bem prepa-
rada para o mercado, enquanto nos demais grupos as 
opiniões se dividem de maneira mais equalitária. Entre 
os alunos, existe diferença relacionada à satisfação com 
a grade curricular (χ2=7,94; gl=1, p=0,005). Enquanto 
86,20% dos alunos do primeiro ano estão satisfeitos, 
apenas 13,04% dos alunos do último ano têm tal opi-
nião. A avaliação com relação à qualidade da formação 
do profissional também não se apresentou homogênea 
entre os profissionais (χ2=10,07; gl=1, p=0,002). Todos 
os profissionais com maior tempo de formados classifi-
caram sua formação como boa ou excelente, enquanto 
entre aqueles formados há menos tempo, 22,22% clas-
sificam sua formação como razoável, não se sentindo to-
talmente preparados para o mercado de trabalho, devido 
à deficiência em algumas matérias específicas. Os dois 
grupos de profissionais analisados consideram-se forma-

dos no mesmo nível de profissionais de outras institui-
ções (χ2=1,459; gl=1, p=0,227).

Neste trabalho, os alunos, em questão aberta conti-
da no questionário aplicado a eles, opinaram quanto à 
melhoria de sua qualificação para o mercado de trabalho 
odontológico, sugerindo melhorias na grade curricular 
como a inserção da disciplina de Implantodontia, au-
mento do tempo de prática na Clínica Odontológica, 
maior número de cursos de extensão universitária e de-
senvolvimento de mais projetos sociais. Algumas suges-
tões oferecidas pelos alunos pesquisados assemelham-se 
ao encontrado por Junqueira et al 13 (2002), que relata-
ram que os alunos entrevistados gostariam de anexar à 
grade curricular às disciplinas de Implantodontia e La-
ser, e de estender o curso para cinco anos, a fim de terem 
mais horários livres para estudo, trabalhos científicos e 
atividades culturais.  

ConCluSÕeS
De acordo com os dados obtidos neste trabalho, 

pôde-se concluir que os indivíduos pesquisados em 
sua maioria são jovens, do gênero feminino, solteiros, 
oriundos de cidades do Vale do Paraíba, que escolheram 
a Odontologia por vocação e a UNITAU devido à pro-
ximidade com a família. Permanece a tendência da cen-
tralização da mão-de-obra no Sudeste, em consultório 
próprio e da especialização da Odontologia, embora a 
maioria dos profissionais que participaram do trabalho 
seja composta por clínicos gerais. Com relação aos ren-
dimentos mensais, não existem discrepâncias relevantes 
entre os anseios dos alunos e a realidade dos profissionais. 
Os alunos ingressantes possuem uma visão mais positiva 
de sua formação enquanto que nos demais grupos as opi-
niões sobre a eficiência da formação para o mercado são 
divididas. Finalmente, a grande maioria dos formados 
pela UNITAU considera sua formação no mesmo nível 
da recebida por profissionais que estudaram em outras 
instituições.
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reSumo
Introdução: Os testes laboratoriais são importantes e necessários para o desenvolvimento de novos mate-
riais. Para realizá-los são utilizados dentes humanos ou de animais, procurando-se reproduzir condições 
mais próximas de interação entre o material e a estrutura dental. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar 
a influência de diferentes meios de armazenamento de dentes humanos extraídos na infiltração marginal 
apical de canais obturados endodonticamente. Métodos: Foram utilizados 60 dentes humanos unirradicu-
lares recém-extraídos, autoclavados e armazenados durante uma semana nas seguintes condições (n=10): 
água destilada (G1), soro fisiológico (G2), secos e posteriormente reidratados em soro fisiológico (G3), azida 
sódica 0,01% (G4), freezer (G5) e formol a 10% (G6). Os canais radiculares foram preparados e obturados 
com guta-percha e cimento Sealapex. Os espécimes foram imersos em azul de metileno a 2% tamponado 
(pH 7) durante 48 horas, seccionados longitudinalmente e avaliados em estereomicroscópio. Resultados: 
Os resultados foram avaliados estatisticamente (Kruskal-Wallis e Teste de Dunn) com intervalo de con-
fiança de 95%. Os valores médios de infiltração foram: G1 (0,71mm), G2 (1,26mm), G3 (1,07mm), G4 
(0,14mm), G5 (0,38mm) e G6 (0,98mm). Ocorreram diferenças quanto ao grau de infiltração marginal 
entre os meios de armazenamento utilizados. Conclusão: A condição mais favorável para o armazenamento 
de dentes humanos extraídos foi a azida sódica 0,01% quanto aos valores de infiltração marginal observa-
dos. Não houve diferença estatística entre o armazenamento dos dentes humanos extraídos utilizando-se 
formol a 10%, água destilada, secos e reidratados ou em freezer.
deSCritoreS: Endodontia - Materiais dentários - Infiltração dentária - Avaliação

ABStrACt
Introduction: The laboratory tests are important and necessary to new materials development. Human or 
animal teeth are used to do these tests in order to reproduce closer interaction conditions between material 
and dental structure. The purpose of this study was to evaluate the influence of different storage means of 
extracted human teeth in the marginal apical leakage in filled canals.  Methods: There were used sixty hu-
man one-rooted teeth recently extracted and storage during 1 week under these conditions (n=10): distilled 
water (G1), saline solution (G2), dried and rehydrated in saline solution (G3), sodium azide 0,01% (G4), 
freezer (G5) and formol 10% (G6). The root canals were prepared and filled with gutta-percha and Seala-
pex. The specimens were immersed in buffered methylene blue 2% (pH 7) during 48 hours, longitudinally 
cut and evaluated by stereomicroscopy. Results: The results were statistically analyzed (Kruskal-Wallis and 
Dunn tests) with confidence interval of 95%. The means of leakage were: G1 (0,71mm),  G2 (1,26mm), 
G3 (1,07mm), G4 (0,14mm), G5 (0,38mm) and G6 (0,98mm). There were differences among the storage 
means used.  Conclusion: The better storage condition was sodium azide 0,01%. There was not statistic 
difference among the storage in formol 10%, distilled water, dried and rehydrated or in freezer.
deSCriptorS: Endodontics - Dental materials - Dental leakage - Evaluation 
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introduÇÃo
Os testes laboratoriais são necessários para proporcio-

nar suporte científico nas fases de desenvolvimento de 
um novo material a ser lançado no mercado. Para execu-
tá-los, normalmente, são empregados dentes humanos 
ou de animais, procurando-se reproduzir as condições 
mais próximas de interação entre o material e a estrutura 
dental (Araújo et al.3 1999). 

Várias formas de armazenamento de dentes têm sido 
utilizadas para avaliar a infiltração marginal apical, pos-
sibilitando a obtenção de diferentes resultados devido à 
influência que os meios possam exercer sobre as carac-
terísticas físicas, químicas e biológicas dos espécimes. 
As soluções utilizadas para o armazenamento de dentes 
extraídos podem ser muito variadas: formol a 10%, so-
lução salina fisiológica associada ou não a microbicidas 
como o timol a 0,2% e a cloramina a 0,5% e 1%, solu-
ção tampão-fosfato, água destilada, azida sódica à tem-
peratura ambiente ou em geladeira a 40C, água comum 
ou ainda água deionizada, segundo Araújo et al.3 (1999), 
Camps et al.5 (1996), Diaz-Arnald et al.11 (1990), Strawn 
et al.24 (1996), Tonami25 (1996).

O tempo de armazenamento é um outro fator im-
portante a ser considerado, uma vez que pode gerar re-
sultados diferentes na mesma pesquisa. Segundo Camps 
et al.5 (1996), Tomani25 (1996) e Strawn et al.24 (1996), 
o armazenamento por mais de 7 dias pode promover 
modificações iônicas entre a solução e a dentina, no co-
lágeno intratubular e nas glicoproteínas. Pode também 
causar alterações na permeabilidade dentinária por pre-
cipitação iônica intratubular, afetando diretamente os 
resultados de resistência adesiva e infiltração marginal, 
de acordo com Goodis et al.13 (1991) e Goodis et al.14 

(1993).
Araújo et al.3 (1999) compararam diferentes meios 

de armazenamento de dentes humanos recém-extraídos 
e de bovinos na infiltração marginal gengival de restau-
rações de resina composta e concluíram que os dentes 
bovinos armazenados em freezer por 20 dias mostraram 
o menor grau de infiltração marginal e dentes humanos 
armazenados em água destilada e dentes secos reidrata-
dos induziram o maior grau.

Um número incontável de trabalhos experimentais 
tratam da infiltração apical em dentes obturados, o que 
mostra a grande importância de um selamento apical 
adequado para o sucesso do tratamento endodôntico. 
Entretanto, as pesquisas têm mostrado que, até hoje, 

não se encontrou um material que apresentasse todas as 
propriedades desejáveis para evitar a infiltração. Assim, 
a infiltração marginal apical, em maior ou menor grau, 
é uma constante nas obturações endodônticas, segundo 
Antonopoulos et al.2 (1998), De Almeida et al.9 (2000), 
Fachin et al.12 (1995), Holland et al.16 (1991), Kardon et 
al.18 (2003) e Pommel et al.22 (2001).

Caracteriza-se como infiltração marginal apical a pas-
sagem de fluidos pela interface formada entre as paredes 
do canal radicular e o material obturador, tornando-se 
nichos de proliferação bacteriana e conseqüentemente 
fontes de irritação dos tecidos de sustentação do dente, 
perpetuando um estado de inflamação, principalmente 
na região periapical, segundo Crim e Garcia-Godoy7 
(1987).

Os testes de infiltração marginal ainda são o grande 
desafio da Odontologia, visto que envolvem vários fenô-
menos de natureza física e química dos materiais, trocas 
iônicas e difusão dos fluidos orais, variações inerentes ao 
próprio substrato dental quanto à técnica de execução 
das amostras, de acordo com Araújo et al.3 (1999).

Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a infiltração 
marginal apical em dentes humanos extraídos e obtu-
rados endodonticamente, armazenados em diferentes 
soluções químicas.

mÉtodoS
Foi utilizada uma amostra de 60 dentes unirradicu-

lares recém-extraídos (incisivos centrais superiores), os 
quais foram autoclavados durante 15min por 121°C 
antes dos procedimentos técnicos da pesquisa. Esses 
procedimentos procuraram alcançar um bom controle 
de infecção e prevenir a contaminação dos operadores 
durante os trabalhos laboratoriais.

Os dentes foram divididos em grupos de 10 e per-
maneceram armazenados por 1 semana nas seguintes 
condições:

Grupo 1 – armazenados em água destilada a tempe-
ratura ambiente;

Grupo 2 – armazenados em soro fisiológico a tempe-
ratura ambiente;

Grupo 3 – mantidos secos durante 1 semana e rei-
dratados por 1 semana em soro fisiológico a temperatura 
ambiente;

Grupo 4 – armazenados em azida sódica 0,01% a 
temperatura ambiente;

Grupo 5 – armazenados em freezer;
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Grupo 6 – armazenados em formol 10% a tempera-
tura ambiente.

Foi utilizado um disco de carborundum (Doublé- side 
separaying discs- Dedeco) em baixa rotação, sob refrige-
ração de água, para seccionar os dentes no comprimento 
de 16mm, sendo as coroas descartadas. A superfície ves-
tibular de cada raiz foi marcada com um pequeno sulco 
para facilitar sua identificação.

O comprimento de trabalho foi determinado antes 
da instrumentação, fazendo com que a extremidade de 
uma lima tipo Kerr número 15 (K File – Colorinox – 
ref. 12B – Maillefer), com um limitador de penetração, 
atingisse o forame apical. O limitador de penetração foi 
ajustado à superfície cervical da raiz, sendo reduzido 
1mm dessa medida. Dessa forma, todas as raízes tiveram 
comprimento de trabalho definido em 15mm.

A instrumentação dos canais foi realizada no compri-
mento de trabalho previamente estabelecido, desde o seu 
diâmetro anatômico até a lima tipo Kerr número 50, em 
seguida foi realizado o escalonamento com as limas tipo 
Kerr números 60, 70 e 80. Durante a instrumentação, 
uma lima tipo Kerr número 20 foi introduzida no canal 
até o nível do forame apical, procurando-se padronizar 
seu diâmetro e remover raspas de dentina e outros de-
tritos que pudessem ser levados à porção apical do canal 
pelas manobras do preparo biomecânico. Foi utilizada 
uma broca Endo-Z para realizar a regularização das pa-
redes do canal no terço cervical.

Os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio 
1%, acondicionado em tubetes de anestésicos vazios com 
1,8ml injetado no canal por meio de seringa carpule e 
agulha curta para anestesia. A irrigação foi intercalada 
com a instrumentação, empregando-se 5,4ml da solução 
(três tubetes) após o uso de cada instrumento.

Concluído o preparo biomecânico, os canais foram 
inundados com solução de ácido etilenodiaminotetraa-
cético (EDTA dissódico – 202,8g; hidróxido de sódio 
– 21,7g; água destilada – 1000ml), a qual foi agitada 
no interior dos canais durante 3 minutos com auxílio 
de uma lima tipo Kerr número 50. A irrigação final dos 
canais radiculares foi realizada com 10ml de hipoclorito 
de sódio 1%.

A secagem dos canais foi realizada com pontas de pa-
pel absorvente número 50. Após a secagem, foram sele-
cionados os cones principais de guta-percha a partir do 
número 50 e ajustados ao comprimento de trabalho. Os 
canais radiculares foram obturados pela técnica da con-

densação lateral ativa com cones de guta-percha (princi-
pal e secundário) e o cimento obturador Sealapex (Kerr/
Sybron). Após o completo preenchimento dos canais, o 
excesso de guta-percha foi removido com condensador 
pré-aquecido em uma lamparina a álcool, realizando-se 
a condensação vertical final com condensador número 
3. A abertura cervical dos canais foi fechada com 3mm 
de Cavit, de acordo com os estudos de Uranga et al.26 
(1999) e Cruz et al.8 (2002).

Após a obturação e o selamento da abertura cervi-
cal, foram aplicadas 3 camadas de esmalte vermelho para 
unhas. O esmalte foi aplicado em toda a superfície radi-
cular, com exceção da região correspondente à superfície 
apical (aproximadamente 2mm). 

Depois de realizada a impermeabilização, cada grupo 
experimental foi conduzido ao corante azul de metileno 
2%, pH 7 (tamponado). A imersão em corante foi reali-
zada em ambiente de vácuo de 20mmHg proporcionado 
por uma bomba de vácuo conectada a uma campânula. 
Após 1 hora de imersão, o vácuo foi eliminado desli-
gando-se a bomba e as raízes permaneceram no corante, 
sendo mantidas em estufa a uma temperatura de 37±1°C 
e umidade relativa de 100% durante 48 horas.

Decorrido o tempo de imersão no corante, as raízes 
foram removidas e lavadas em água corrente por 24 ho-
ras. As raízes secaram à temperatura ambiente e, utili-
zando instrumentos de Periodontia, foram removidas as 
camadas de impermeabilização.

Foram confeccionados dois sulcos, um na superfície 
vestibular e outro na superfície lingual das raízes, com 
disco de carborundum em baixa rotação, e, por meio 
de um instrumento Lecron, foram provocadas fraturas 
longitudinais nessas raízes. Após a fratura no sentido 
vestíbulo-lingual, as duas metades seccionadas foram fi-
xadas com cera pegajosa em uma lâmina de vidro para 
avaliação da infiltração linear, em milímetros, ocorrida 
ao longo da interface dente-material.

A avaliação da infiltração foi realizada por dois exa-
minadores, nas margens vestibular e lingual de cada he-
missecção, utilizando-se um estereomicroscópio, pelo 
processo linear com ocular de medição micrométrica. Os 
dois examinadores foram previamente calibrados quanto 
à leitura dos resultados, para evitar distorções durante o 
processo de avaliação.

As infiltrações observadas pelos examinadores foram 
registradas em fichas especialmente preparadas para essa 
finalidade. Foram obtidas oito medidas da infiltração 
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ocorrida em cada espécime, sendo quatro por exami-
nador. A partir desses dados, foram obtidas as médias 
das infiltrações nos diferentes grupos experimentais. Os 
maiores valores de infiltração foram utilizados para espe-
cificar as condições mais desfavoráveis obtidas em cada 
grupo experimental, retratando-se com maior fidelidade 
as condições laboratoriais sofridas pelos materiais.

Os resultados obtidos foram submetidos à análise esta-
tística de Kruskal-Wallis para avaliar se existiram diferenças 
estatísticas significativas entre os grupos experimentais e 
ao teste de comparações múltiplas de Dunn (STATISTIX 
for Windows, versão 8.0, 2003, Analytical Sofware, Inc.) 
para verificar entre quais grupos ocorreram, apresentan-
do-se os dados num ranking para facilitar a discussão dos 
resultados. Para a detecção das diferenças significativas, foi 
utilizado o intervalo de confiança a 95%.

reSultAdoS
Os dados obtidos, em milímetros, da infiltração na 

interface parede dentinária e material obturador foram 

Tabela 1 –  Média, desvio-padrão e valores da infiltração por corante na interface parede dentinária e material obturador

Espécime G1 G2 G3 G4 G5 G6
1 0,58 2,01 2,47 0,06 0,80 0,59
2 0,83 1,34 0,18 0,05 0,04 0,29
3 0,17 0,73 5,57 0,14 0,02 0,02
4 1,57 0,67 0,04 0,21 1,17 1,77
5 0,63 1,26 0,24 0,03 0,20 0,81
6 0,49 0,85 0,69 0,09 0,06 2,24
7 1,43 0,71 0,32 0,15 1,06 0,60
8 0,62 2,48 0,04 0,50 0,05 1,65
9 0,55 - 0,05 0,05 0,06 0,81
10 0,19 - - - - -

Média ± sd 0,71±0,46 1,26±0,67 1,07±1,86 0,14±0,15 0,38±0,48 0,98±0,74
G1 – Água destilada G2 – Soro fisiológico G3 – Seco e reidratado G4 – Azida sódica G5 – Freezer G6 – Formol

Mín-Máx
25%-75%
Valor mediano
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Figura 1 –  Representação gráfica tipo Box e Plot do valor mínimo, 
máximo, do intervalo inter-quartil e da mediana das infil-
trações marginais (em milímetros) verificadas nos diferentes 
grupos experimentais.

Tabela 2 – Teste de Dunn (5%)

Grupos experimentais Posto médio Grupos homogêneos*
Soro fisiológico (G2) 42,13 A

Formol 10% (G6) 34,28 A B
Água Destilada (G1) 31,20 A B

Seco e reidratado (G3) 24,89 A B
Freezer (G5) 20,22 A B

Azida sódica (G4) 13,50 B

agrupados na Tabela 1. Dois espécimes do Grupo 2 (soro 
fisiológico) e um espécime dos grupos 3, 4, 5 e 6 (seco e 
reidratado, azida sódica, freezer e formol) foram perdi-
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dos durante o preparo para avaliação da penetração do 
corante.

Os dados foram analisados através de estatística não 
paramétrica porque não apresentaram distribuição nor-
mal e igualdade de variância.

Aplicando-se o modelo de análise de variância aos da-
dos da infiltração na interface parede dentinária – mate-
rial obturador (Teste de Kruskal Wallis) pôde-se verificar 
que H (5;54) = 18,40, p < 0,003. Desse modo, obteve-se 
evidência estatisticamente significativa para rejeitar a hi-
pótese de que os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tiveram efeitos 
iguais sobre a infiltração na interface parede dentinária 
- material obturador. Para tanto, verificou-se por meio 
do teste de comparações múltiplas de Dunn (Tabela 2) 
entre quais grupos experimentais existiram diferenças es-
tatísticas significativas.

Postos médios seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente

Pode-se verificar na Figura 1 e nas Tabelas 1 e 2 que 
os espécimes dos grupos 1, 2, 3, 5, e 6 não apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas entre si quanto 
à infiltração marginal na interface da parede dentinária 
e  material obturador, assim como pode ser verificado 
entre os espécimes dos grupos 1, 3, 4, 5 e 6. Verifica-
se na Figura 1 e na Tabela 2 que a infiltração marginal 
entre os espécimes dos grupos 2 e 4 são estatisticamente 
significativas.

diSCuSSÃo
Dentre os vários métodos de avaliação da microinfil-

tração marginal, o método no qual corantes são empre-
gados como agentes traçadores para evidenciar as falhas 
na interface dente-material de selamento tem sido reali-
zado com freqüência, segundo Wu e Wesselink27 (1993) 
e Youngson et al.29 (1998). Nesses estudos, os espécimes 
são imersos em uma solução corante, e posteriormente 
diafanizados ou seccionados para revelar e evidenciar fa-
lhas, mensurando-se a penetração do corante.

Entretanto, o dente ou parte deste são utilizados para 
o preparo dos espécimes, havendo a necessidade de este-
rilização e manutenção dessa condição até que o mesmo 
seja utilizado para a pesquisa ou submetido aos ensaios, 
reduzindo-se o risco de infecção cruzada aos pesquisa-
dores, de acordo com Dewald10 (1997). Vários métodos 
têm sido preconizados para esterilização (autoclave, óxi-
do de etileno, irradiação gama), segundo Amparo et al.1 
(2005),  Dewald10 (1997) e Humel et al.17 (2005) e es-

tocagem dos dentes sem ou com produtos para evitar o 
crescimento de microrganismos: água destilada (Goodis 
et al.13 1991 e Goodis et al.14 1993), solução com timol 
(Goodis et al.14 1993 e Haller et al.15 1993), solução sa-
lina (Lino Carracho et al.6 1991), solução de tampão 
fosfato com timol (Goodis et al.13 1991 e Humel et al.17 
2005), solução de formol (Goodis et al.13 1991,  Goodis 
et al.14 1993,  Haller et al.15 1993,  Humel et al.17 2005 
e Lowe et al.20 1994), solução de azida sódica, solução 
de cloramina (Camps et al.5 1996 e Haller et al.15 1993), 
etanol (Goodis et al.13 1991,  Goodis et al.14 1993,  Hal-
ler et al.15 1993  e Lowe et al.20 1994) ou criopreservação 
(Camps et al.4 1994 e Camps et al.5 1996). Ainda, o mé-
todo de esterilização e armazenamento não pode alterar 
o substrato, promovendo alterações estruturais ou de 
permeabilidade do esmalte ou dentina que possam inter-
ferir nos resultados dos testes de infiltração marginal por 
traçadores ou de adesão à estrutura dental. No presente 
estudo todos os dentes utilizados foram esterilizados em 
autoclave e mantidos em diferentes meios ou condições 
de armazenamento até a realização do experimento.

Segundo Wu e Wesselink27 (1993), a avaliação do 
selamento marginal através de estudos da microinfiltra-
ção marginal por corantes é um dos métodos mais fáceis 
para selecionar novas técnicas e materiais restauradores, 
pois “quando um material não permite a passagem de 
pequenas moléculas (corantes), apresenta o potencial de 
prevenir a infiltração de substâncias maiores como bac-
térias e suas toxinas”. Entretanto, para Wu e Wesselink 

27 (1993) e Araújo et al.3 (1999), não há na literatura 
concordância para padronização do corante e da con-
centração a ser utilizada, tempo de imersão na solução 
corante, idade do substrato, tipo de dente ou padrões de 
armazenamento dos dentes que serão utilizados em uma 
pesquisa, dificultando a técnica de avaliação e gerando 
muitas dúvidas.

No presente estudo todos os espécimes foram imer-
sos na solução de azul de metileno 2% em tampão fos-
fato ajustado em pH 7 por 48 horas, para verificar se os 
diferentes meios de armazenamento promoveriam valo-
res semelhantes de penetração de corante. Entretanto, 
pode-se verificar que a imersão dos espécimes na solução 
de azida sódica 0,01% (Grupo 4) ou em soro fisiológico 
(Grupo 2) promoveram valores de infiltração por corante 
estatisticamente diferentes (Tabelas 1, 2 e Figura 1). Re-
sultados diferentes foram observados por Araújo et al.3 
(1999), que utilizaram dentes humanos recém-extraídos 
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e armazenados em azida sódica 0,01% ou em soro fisio-
lógico, previamente aos ensaios de microinfiltração. Os 
autores verificaram que a imersão dos espécimes, restau-
rados com resina composta, na solução de rodamina B 
0,2% por 24 horas promoveu resultados estatisticamente 
não significativos.

A manutenção dos dentes em água destilada (Grupo 
1), secos e reidratados (Grupo 3), freezer (Grupo 5) ou 
em formol 10% (Grupo 6) previamente ao preparo dos 
espécimes promoveu valores de penetração do corante 
que não foram diferentes estatisticamente (Tabela 2). 
Araújo et al.3 (1999) verificaram que o armazenamento 
dos dentes em freezer por 20 dias ou em formol a 10% 
promoveu valores de infiltração que não foram estatisti-
camente significativos. Os autores também verificaram 
que os valores de infiltração por corante nos dentes ar-
mazenados em água destilada ou mantidos secos e hi-
dratados em água comum não foram estatisticamente 
significativos. Entretanto, o armazenamento em água 
destilada ou seco e hidratado em água comum, promo-
veu valores de infiltração estatisticamente maiores que 
nos dentes armazenados em freezer por 20 dias ou for-
mol a 10%, devido a presença de trincas na dentina.

No presente trabalho o Grupo 3, no qual os dentes 
foram inicialmente mantidos secos por uma semana e 
posteriormente hidratados por uma semana, apresentou 
a maior variação dos dados (Tabela 1 e Figura 1). Segun-
do Araújo et al.3 (1999) e Wu et al.28 (1998), a presença 
de trincas e a interação do corante com o material obtu-
rador podem ter contribuído para os resultados.

Wu et al.28 (1998) verificaram que o corante pode in-
teragir quimicamente com o material de selamento (re-
trobturador, da obturação endodôntica ou restaurador) 
ou com a dentina, e essa interação pode influenciar na di-
fusão ou na coloração do traçador, impedindo a adequada 
avaliação da infiltração marginal. Os autores verificaram 
que a solução de azul de metileno 1% com pH ajusta-
do a sete pode ser descolorida significativamente pelo 
agregado de trióxido mineral e pelo hidróxido de cálcio, 
subestimando-se o valor de penetração do corante.

O cimento utilizado no experimento foi a base de hi-
dróxido de cálcio e a solução corante de azul de metileno 
2% foi preparada em tampão fosfato ajustado em pH 7. 
O corante azul de metileno foi selecionado para a avalia-
ção da infiltração por ser um corante muito utilizado nos 
estudos de infiltração marginal na Endodontia, por seu 
baixo custo e facilidade de obtenção. O tamponamento 

do corante em pH 7 é necessário para evitar alterações na 
estrutura dentária e interações com o material de obtura-
ção dos canais radiculares, evitando-se que ocorra a des-
coloração do corante, segundo Kubo19 (2004), Starkey et 
al.23 (1993) e Wu et al.28 (1998).

Alguns autores relataram que o formol promove al-
terações nas cadeias cruzadas do colágeno dental, pro-
movendo menor infiltração marginal nos espécimes 
restaurados com técnicas adesivas (Goodis et al.14 1993,  
Haller et al.15 1993,  Lowe et al.20 1994 e Strawn et al.24 
1996). Entretanto, no presente estudo a obturação do 
sistema de canais radiculares foi realizada utilizando-se 
cones de guta-percha e cimento endodôntico a base de 
hidróxido de cálcio, sendo verificados nos espécimes do 
Grupo 6, valores de penetração do corante próximos a 
1mm de profundidade (Tabela 1 e Figura 1).

O armazenamento dos espécimes em água destilada 
(Grupo 1) ou soro fisiológico (Grupo 2) promoveu va-
lores de infiltração que não foram estatisticamente sig-
nificativos. Entretanto, os espécimes do Grupo 1 apre-
sentaram os maiores valores de infiltração, que podem 
ter sido superestimados devido a trocas iônicas entre a 
solução de manutenção dos dentes e a dentina; altera-
ção do colágeno ou de glicoproteínas da dentina e/ou a 
alteração da permeabilidade dentinária por precipitação 
de íons nos túbulos dentinários (Camps et al.5 1996). 
Todavia, segundo Marshall et al.21 (1994) alterações na 
porção mineral dos dentes não foram verificadas quando 
discos de dentina foram armazenados em água filtrada e 
purificada, tampão de fosfato, formol 10% tamponado 
e etanol 70%.

Os resultados obtidos no presente estudo confirma-
ram a hipótese de que os meios de armazenamento de 
dentes para pesquisas podem promover diferentes resul-
tados nos estudos de microinfiltração marginal por co-
rante. Para tanto, outras pesquisas são necessárias para 
eleger meios de armazenamento de dentes extraídos que 
preservem a estrutura dental, garantam a biossegurança 
no manuseio dos espécimes e promovam a obtenção de  
resultados mais concordantes nos testes realizados in vi-
tro.

ConCluSÕeS
Ocorreram diferenças quanto ao grau de infiltração 

marginal com os diferentes meios de armazenamento;
Os dentes armazenados em azida sódica 0,01% apre-

sentaram valores de infiltração do corante significativa-
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mente menores em relação aos armazenados em soro 
fisiológico, sugerindo ser a condição de armazenamento 
mais favorável para os testes de infiltração marginal;

O armazenamento dos dentes em formol a 10%, 
água destilada, secos e reidratados ou em freezer promo-
veu valores de penetração do corante estatisticamente 
semelhantes.
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reSumo
O presente trabalho tem como objetivo descrever as características clínicas, radiográficas e histológicas dos 
principais tumores odontogênicos encontrados na cavidade bucal de crianças. Essas lesões podem ser classi-
ficadas quanto ao comportamento biológico em hamartomas (odontoma e tumor odontogênico adenoma-
tóide), neoplasias benignas (ameloblastoma, fibroma ameloblástico e mixoma odontogênico) e neoplasias 
malignas que são bastante raras e agressivas. O tratamento de escolha, na maior parte dos casos, consiste 
na remoção cirúrgica da lesão, uma vez que a maioria dos tumores é de origem benigna.

deSCritoreS: Tumores odontogênicos – Boca – Crianças.

ABStrACt
The aim of present study is to describe the clinical, radiographical, and histological characteristics of the 
most relevant odontogenic tumors found in oral and maxillofacial children’s area. Those lesions can be 
classified into biological behavior in hamartoma (odontoma and adenomatoid odontogenic tumor), be-
nign neoplasia (ameloblastoma, fibroma and odontogenic myxoma), and malign neoplasia (very rare and 
aggressive). Treatment choice consists mostly of surgical removal of the lesion once that tumors basically 
have benign origin.

deSCriptorS: Odontogenic tumors – Mouth – Children.
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introduÇÃo
Os tumores odontogênicos são lesões derivadas dos 

tecidos epitelial ou mesenquimal que fazem parte do 
complexo processo da odontogênese, e são classificados 
histologicamente de acordo com sua origem em epite-
liais, mesenquimais ou mistos (Ochsenius et al.25, 2002). 
A etiologia dessas alterações está relacionada a distúrbios 
no desenvolvimento dos dentes e estruturas associadas 
(Eversole et al. 8, 1971). 

O tecido ósseo dos maxilares é a principal região afe-
tada pelos tumores odontogênicos, embora sejam reco-
nhecidas algumas formas periféricas dessas lesões (Regezi 
et al.31, 1978). São consideradas relativamente raras, uma 
vez que compreendem apenas 1% dos tumores maxilares 
(Regezi e Sciubba32, 1993).

Os tumores odontogênicos são geralmente de cresci-
mento lento e assintomático, e alguns deles apresentam 
predileção por idade, sexo e raça específicos (Assael3, 
1992). De acordo com a literatura, os tumores odon-
togênicos também mostram variações geográficas na 
sua distribuição e freqüência, o que tem levado muitos 
autores a pesquisar a influência de fatores locais no seu 
desenvolvimento (Ochsenius et al. 25, 2002; Daley et al.7, 
1994; Santos et al.34, 2001, Adebayo et al.1, 2002).

O comportamento biológico desse grupo de lesões 
varia desde hamartomas e neoplasias benignas a tumo-
res raros, malignos e agressivos (Tamme et al.38, 2004). 
O hamartoma pode ser definido como uma lesão for-
mada por uma mistura de tecidos comuns da região em 
que se apresentam, ocorrendo devido a anomalias no 
desenvolvimento do tecido, ou seja, é considerada uma 
malformação dos tecidos dentários. Por outro lado, as 
neoplasias são alterações com crescimento autônomo e 
independente, invasivo ou não, cuja natureza é muitas 
vezes controversa (Kramer et al.17, 1992).

Tendo-se em vista que muitas alterações tumorifor-
mes odontogênicas podem ser observadas na cavidade 
bucal de crianças, o presente trabalho tem como objetivo 
descrever as características clínicas, radiográficas e histo-
lógicas dos principais tumores odontogênicos em crian-
ças, visando orientar o odontopediatra no diagnóstico e, 
em algumas situações, tratamento dessas lesões.

reviSÃo dA literAturA
1. Odontomas
São tumores odontogênicos mistos, cujos componen-

tes epitelial e mesenquimal derivados do folículo dentá-

rio sofreram diferenciação funcional a ponto deformar 
esmalte e dentina (Shafer et al.35, 1983; Mc Donald e 
Avery20, 1995). São comuns na infância e ocorrem com 
maior freqüência na segunda década de vida, acometen-
do ambos os sexos, com predileção pela maxila (Morei-
ra21, 2000; Oliveira et al.26, 2001; Cardoso e Gonçalves6, 
2002). 

Na maioria das vezes, são detectados durante o exame 
radiográfico de rotina ou durante o exame radiográfico 
visando avaliar a causa da ausência de dentes perma-
nentes ou da retenção prolongada de dentes decíduos 
(Moreira21, 2000; Leal e Jeunon18, 1998). Raramente 
são associados a abaulamentos intra e extra-orais e ge-
ralmente não causam dor ou parestesia. Os odontomas 
não causam reabsorção de raízes dos dentes adjacentes, 
nem perfuração da cortical óssea, sendo classificados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em odontomas 
complexos e compostos, de acordo com sua morfodife-
renciação (Kramer et al.17, 1992). 

Clinicamente, o odontoma se manifesta como uma 
lesão assintomática, de crescimento lento e limitado, po-
dendo persistir por várias décadas sem serem descobertos 
(Moreira21, 2000; Leal e Jeunon18, 1998). Radiografica-
mente, o odontoma complexo aparece como uma massa 
irregular de tecido mineralizado, circundado por uma 
fina área radiolúcida, enquanto que o tipo composto 
mostra estruturas mineralizadas semelhantes a dentes no 
centro de uma lesão radiolúcida bem definida (Morei-
ra21, 2000; Higashi et al.10, 1999).

Do ponto de vista histológico, os odontomas apresen-
tam uma variedade de elementos semelhantes à polpa, 
dentina, esmalte e cemento. O odontoma composto é 
definido como uma lesão na qual estão representados to-
dos os tecidos dentários de maneira ordenada, de modo 
que há pelo menos uma semelhança anatômica com os 
dentes normais (Cardoso e Gonçalves6, 2002; Hisatomi 
et al.11, 2002). Por outro lado, no odontoma comple-
xo os tecidos dentais formam uma massa mineralizada 
amorfa, com bordos irregulares e circundada por uma 
cápsula de tecido conjuntivo fibroso (Moreira21, 2000; 
Oliveira et al.26, 2001; Cardoso e Gonçalves6, 2002; Hi-
gashi et al.10, 1999).

O tratamento dos odontomas pode ser efetuado pelo 
cirurgião-dentista e inclui a enucleação e curetagem da 
lesão, não havendo tendência à recidiva. 

2. Ameloblastoma
É um tumor benigno de origem epitelial, cujas célu-
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las podem ser derivadas de restos do órgão do esmalte, 
do órgão do esmalte em desenvolvimento ou do epitélio 
odontogênico de um cisto (Neville et al.22, 1995). É re-
conhecido por sua semelhança histológica com o órgão 
do esmalte (Kim e Jang16, 2001). O ameloblastoma foi 
descrito por Robinson e Martinez33, como um tumor 
anatomicamente benigno e clinicamente persistente e, 
segundo Al-Khateeb e Ababneb2, de natureza agressiva. 
Embora compreenda apenas 1% dos tumores e cistos 
maxilares, é o neoplasma odontogênico mais comum 
(10%), devendo ser conhecido para o diagnóstico di-
ferencial de lesões maxilares radiolúcidas (Al-Khateeb e 
Ababneb2, 2003; Namin et al.23, 2003). Embora a etiolo-
gia seja desconhecida, diversos fatores causais como irri-
tação não específica causada por traumas e extrações, in-
fecção pelo HPV, desordens nutricionais e doenças virais 
têm sido propostos em artigos recentemente publicados 
na literatura específica (Kim e Jang16, 2001; Namin et 
al.23, 2003).

Todos os ameloblastomas apresentam a mesma ori-
gem, porém suas formas podem ser diversas e essas dife-
renças são especialmente importantes em crianças (Ka-
ban13, 1990). Apresenta crescimento lento, o que pode 
indicar que muitos adultos, cujos tumores são diagnos-
ticados aos 30 anos, podem apresentar a lesão desde a 
infância (Ord et al.27, 2002). Ameloblastomas nos ma-
xilares ocorrem como lesões unicísticas, multicísticas ou 
sólidas. O ameloblastoma unicístico se assemelha clínica 
e radiograficamente a um cisto dentígero ou primordial, 
porém a presença de reabsorção radicular indica que a 
lesão pode ser um ameloblastoma. Ameloblastomas só-
lidos ou multicísticos ocorrem em pacientes de 30 a 40 
anos e são raros na infância. A forma mais freqüente-
mente encontrada em crianças é o ameloblastoma uni-
cístico (Kim e Jang16, 2001; Ord et al.27, 2002).

O ameloblastoma unicístico ocorre em crianças e 
adolescentes, mais comumente na porção posterior da 
mandíbula, seguida pela região da sínfise (Kim e Jang16, 
2001; Al-Khateeb e Ababneh2, 2003; Ord et al.27, 2002). 
O paciente apresenta aumento de volume indolor na re-
gião da lesão (Kim e Jang16, 2001; Ord et al.27, 2002), 
podendo causar a expansão ou perfuração da tábua ós-
sea cortical, podendo as raízes dos dentes adjacentes es-
tarem deslocadas ou reabsorvidas. A aspiração da lesão 
revela um fluído seroso e claro (Al-Khateeb e Ababneh2, 
2003). 

Histologicamente, os ameloblastomas caracterizam-
se por ilhotas de epitélio odontogênico neoplásico, com 

uma camada periférica de células epiteliais cilíndricas ou 
cúbicas dispostas em paliçada, com núcleos polarizados. 
A parte central é formada por células que lembram o re-
tículo estrelado. Pode aparecer em três padrões distintos: 
como um cisto epitelial com um tecido ameloblástico 
localizado na parede; um segundo padrão consiste de 
elementos ameloblásticos flutuantes na cavidade cística 
e, ocasionalmente, um ameloblastoma é encontrado na 
parede cística, porém fora da cavidade (Shafer et al.35, 
1983; Kim e Jang16, 2001). 

O tratamento do ameloblastoma unicístico consiste 
na enucleação cirúrgica e curetagem, que varia de acordo 
com o local e a extensão clínica e radiográfica da lesão 
(Al-Khateeb e Ababneh2, 2003; Kaban13, 1990). Nos ca-
sos em que existe evidência da extensão da lesão além da 
cápsula fibrosa, é recomendada a ressecção de segurança 
a 1cm da margem da lesão (Ord et al.27, 2002). O es-
pécime deve ser avaliado em múltiplos cortes seriados 
para determinar a extensão do tumor. Segundo Ord et 
al.27, o tratamento é complicado em crianças devido ao 
crescimento facial contínuo, presença de dentes não ir-
rompidos e dificuldade no diagnóstico inicial. Embora o 
tratamento seja simples, é recomendado o acompanha-
mento por longo período, devido ao grande potencial de 
recorrência dos ameloblastomas, embora esta seja menor 
nas lesões unicísticas (Kim e Jang16, 2001). O uso de 
radioterapia não é garantia de cura, uma vez que essa ne-
oplasia é altamente resistente à radiação (Shafer et al.35, 
1983; Kim e Jang16, 2001).

3. Tumor odontogênico adenomatóide
É definido pela Organização Mundial da Saúde 

como um tumor epitelial benigno de origem odontogê-
nica com estruturas semelhantes a ductos e graus variá-
veis de alterações do tecido conjuntivo (Kramer et al.17, 
1992). O tumor pode ser parcialmente cístico e, em al-
guns casos, a lesão pode se apresentar como uma massa 
na parede de um cisto (Philipsen e Reichart29, 1998). 
Acredita-se que a lesão não seja uma neoplasia verdadei-
ra, mas sim de origem hamartomatosa (Shafer et al.35, 
1983; Philipsen et al.30, 2002). Geralmente, é observado 
em associação com dentes impactados, apresentando ca-
racterísticas histológicas que lembram os vários compo-
nentes do epitélio odontogênico (Shafer et al.35, 1983). 
O sexo feminino é acometido com maior freqüência que 
o masculino, em uma proporção de 2:1, sendo as lesões 
mais freqüentes na maxila que na mandíbula, com pre-
dileção pela área de caninos e incisivos (Philipsen et al.28, 
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1997). 
Os tumores odontogênicos adenomatóides são classi-

ficados em três tipos, de acordo com suas características 
clínicas e radiográficas. Há duas variedades centrais ou 
intra-ósseas, sendo a primeira do tipo folicular (dentí-
gero), na qual o tumor é observado em associação com 
a coroa de um dente impactado, com diagnóstico radio-
gráfico mais provável de cisto dentígero. A segunda va-
riedade, menos comum, é o tipo extrafolicular, no qual 
não há associação com a coroa de um dente impactado, 
sendo o diagnóstico radiográfico mais provável de cisto 
residual, globulomaxilar ou lateral periodontal, depen-
dendo de sua localização. As variedades intra-ósseas são 
geralmente esféricas e contêm uma cápsula fibrosa com 
material amarelado proteináceo semi-sólido em seu in-
terior. A terceira variedade é a periférica ou extra-óssea, 
que pode se apresentar clinicamente como um fibroma 
que pode provocar erosão superficial do tecido ósseo 
(Philipsen e Reichart29, 1998). Esse tumor é de cresci-
mento progressivo, comumente assintomático, porém 
pode ocasionar tumefação indolor. O achado radiográfi-
co mais comum é o de uma lesão radiolucente unilocular 
que se assemelha radiograficamente a um cisto. Focos 
radiopacos de tamanho e densidade variáveis costumam 
estar presentes e podem provocar divergência das raízes e 
deslocamento dos dentes (Philipsen e Reichart29, 1998). 

 Histologicamente, os tumores odontogênicos 
adenomatóides são constituídos por epitélio odontogê-
nico com aspecto distinto: proliferação encapsulada de 
cordões espiralados de células fusiformes, bem como uma 
fileira única de células cúbicas ou cilíndricas, formando 
estruturas semelhantes a ductos, que podem estar vazias 
ou conter material eosinófilo em quantidades variáveis 
(Kramer et al.17, 1992; Shafer et al.35, 1983; Philipsen e 
Reichart29, 1998).

O tratamento de escolha é a enucleação cirúrgica 
conservadora e curetagem, pois essas lesões são encap-
suladas e não há propensão para recidiva (Shafer et al.35, 
1983; Mc Donald e Avery20, 1995; Philipsen e Rei-
chart29, 1998).

4. Fibroma ameloblástico
O fibroma ameloblástico é um tumor misto verda-

deiro de origem odontogênica, caracterizado pela proli-
feração do epitélio odontogênico e de tecido mesenqui-
matoso, sem formação de esmalte ou dentina (Kramer 
et al.17, 1992; Shafer et al.35, 1983).  A etiologia ainda é 

desconhecida, mas acredita-se que seja possivelmente o 
resultado da elaboração da lâmina basal sem diferencia-
ção odontogênica (Eversole et al.8, 1971). É uma variação 
do ameloblastoma, porém menos agressiva, e representa 
2% dos tumores odontogênicos (Mosby et al.22, 1998). 
Ocorre na mandíbula em 80-90% dos casos, principal-
mente na região de molares e está relacionado a den-
tes não irrompidos (Shafer et al.35, 1983; Kim e Jang16, 
2001; Mosby et al.22, 1998; Baroni et al.4, 1992). Não 
apresenta predileção por sexo (Mosby et al.22, 1998), 
sendo mais comum em crianças do que em adultos. Os 
pacientes acometidos normalmente apresentam menos 
de 12 anos de idade (Mc Donald e Avery,20 1995).

Com maior freqüência, o aspecto clínico inicial é de 
uma tumefação. Entretanto, a presença de sintomatolo-
gia é rara, sendo descoberto em exame radiográfico de 
rotina. O crescimento é expansivo e não invasivo (Shafer 
et al.35, 1983). Radiograficamente, observa-se uma lesão 
radiolúcida, uni ou multilocular, em geral bem delimita-
da e com limites escleróticos, freqüentemente associada 
com dentes inclusos ou deslocados e de difícil distinção 
do cisto odontogênico. Os fibromas ameloblásticos não 
estão associados à destruição ou reabsorção de raízes 
de dentes adjacentes (Martin-Granizo-López et al.19, 
2003). 

A análise histopatológica evidencia um quadro his-
tológico característico com elementos ameloblásticos 
misturados a um grande número de fibroblastos e tecido 
fibroso, semelhante à papila dentária em formação.  O 
componente epitelial é formado por ilhotas de células 
cubóides e cilíndricas e a área central lembra o retículo 
estrelado do órgão do esmalte. A atividade mitótica é in-
comum (Shafer et al.35, 1983). Elementos mineralizados 
podem estar presentes, dificultando a distinção radiográ-
fica dessa lesão com o odontoma (Shafer et al.35, 1983; 
Mc Donald e Avery20, 1995).

O tratamento é realizado pela remoção cirúrgica total 
e curetagem, porém conservadora em comparação com 
o tratamento indicado para o ameloblastoma (Shafer et 
al.35, 1983; Kim e Jang16, 2001).

5. Mixoma Odontogênico
É um tumor odontogênico dos maxilares que se ori-

gina da porção mesenquimal do germe dentário, seja da 
papila, do folículo ou do ligamento periodontal (Kra-
mer et al.17, 1992; Shafer et al.35, 1983; Kezler et al.15, 
1995). Representa de 3 a 6% dos tumores odontogêni-
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cos (Kezler et al.15, 1995) e ocorre com maior freqüên-
cia na segunda e terceira décadas de vida, podendo ser 
encontrado também em crianças de idade precoce (Mc 
Donald e Avery20, 1995). Kesler et al.15 observaram que 
8% dos mixomas acometem indivíduos com menos de 
16 anos de idade. Na cavidade bucal existem relatos de 
ocorrência na língua, bochecha e osso alveolar (Smith et 
al.37, 1976), não havendo predileção por sexo (Shafer et 
al.35, 1983).

 Do ponto de vista clínico e radiográfico, é uma 
lesão central dos maxilares que ocasiona expansão óssea 
e pode destruir a cortical. É de crescimento lento e a dor 
pode ser característica ou não (Shafer et al.35, 1983; Wa-
chter et al.39, 2003). As lesões ocorrem com a mesma fre-
qüência na maxila e mandíbula, com predomínio na re-
gião posterior (Adebayo et al.1, 2002). Estão associados, 
na maioria das vezes, a dentes não irrompidos (Fenton 
et al.9, 2003). A radiografia pode apresentar o osso com 
aspecto “mosqueado” ou em “favos de mel” em alguns 
casos, enquanto em outros pode mostrar radiolucência 
destrutiva e expansiva. O deslocamento de dentes pela 
massa tumoral é um achado comum, porém a reabsorção 
radicular é menos freqüente. Nas lesões da maxila fre-
qüentemente há invasão do seio maxilar (Kezler et al.15, 
1995; Wachter et al.39, 2003; Kaffe et al.14, 1997). 

 Histologicamente, o mixoma é formado por 
células fusiformes e estreladas dispostas frouxamente, 

muitas das quais apresentam longos prolongamentos fi-
brilares e com tendência a formar redes. O tecido frouxo 
evidencia baixa densidade celular, com poucas figuras de 
mitose. A substância intercelular é mucóide e composta 
de glicosaminoglicanas e acido hialurônico (Batsakis5, 
1987). Um número variável de capilares encontra-se dis-
perso no tumor, com ocasionais feixes colágenos (Shafer 
et al.35, 1983; Simon et al.36, 2004). 

O tratamento dos mixomas odontogênicos consis-
te na excisão cirúrgica da lesão (Kezler et al.15, 1995). 
Entretanto, para evitar lesar centros de crescimento em 
crianças, alguns cirurgiões tem recomendado a simples 
enucleação e curetagem da lesão, porém as chances de 
recidiva são maiores, por volta de 25% (Wachter et al.39, 
2003; Fenton et al.9, 2003). As lesões mais extensas po-
dem requerer ressecção para erradicar o tumor, uma vez 
que este não é sensível à radioterapia e à quimioterapia 
(James e Lucas12, 1987). Apesar de ser benigno, é um 
tumor invasivo localmente, cuja remoção completa é 
dificultada devido à sua consistência gelatinosa. O prog-
nóstico é favorável (James e Lucas12, 1987).

ConCluSÃo
Os principais tumores que acometem a cavidade bu-

cal de crianças são benignos e a remoção cirúrgica pelo 
odontopediatra ou pelo cirurgião buco-maxilo-facial é o 
tratamento de escolha na maior parte dos casos. 
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reSumo
Introdução: A cadeia estilo-hióidea é um complexo anatômico derivado composta pelo processo estilóide do 
temporal, ligamento estilo-hióide e corno menor do osso hióide. Alterações morfológicas e estruturais da 
cadeia estilo-hióidea são eventos comuns, segundo a literatura, sendo o alongamento do processo estilóide 
do temporal e a calcificação isolada do ligamento estilo-hióide as ocorrências mais freqüentes. Essas duas 
anomalias estão relacionadas, como fatores causais, a quadros sintomatológicos na região de garganta, 
pescoço e ouvido, dentre as quais a entidade mais conhecida é a Síndrome de Eagle. Metodos: Com o ob-
jetivo de se estudar o alongamento do processo estilóide do temporal e a calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióide, foram utilizados 463 radiografias panorâmicas, pertencentes ao arquivo do setor de triagem 
do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, relacionadas a pacientes atendidos 
nos anos de 1998 a 2002, sendo 293 pacientes do gênero feminino e 170 pacientes do masculino, no inter-
valo etário cronológico de 0 a 89 anos, havendo 434 pacientes da cor de pele branca, 28 pacientes de pele 
negra e apenas 1 paciente da cor de pele amarela. Resultados: Os resultados mostraram que alongamento 
do processo estilóide e calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo foram eventos comuns. Houve mais 
alongamento do processo estilóide do temporal e calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo bilate-
ralmente que unilateralmente. Conclusão: Não houve diferença significativa quanto ao gênero e a cor da 
pele em relação à ocorrência de alongamento do processo estilóide do temporal e calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo. Houve um aumento da ocorrência de alongamento do processo estilóide do tem-
poral com o aumento da idade cronológica. Houve uma diminuição da ocorrência de calcificação isolada 
do ligamento estilo-hióideo com o aumento da idade cronológica. 
deSCritoreS:  Osso Hióide - Osso Temporal - Alongamento ósseo - Radiografia panorâmica.

ABStrACt
Introduction: The stylohyoid chain is an anatomic composed by the temporal styloid process, stylohyoid 
ligament and minor corno of the hyoid bone. Morphological and structural changes of the stylohyoid 
chain are common events, according to the literature, being the temporal styloid process elongation and 
the stylohyoid ligament calcification the most frequent occurrences. These two anomalies are related, as 
causing factors, to symptomatological situations on the throat, neck and ear region, among which the best 
known entity is the Eagle Syndrome. Methods: In order to study the temporal styloid process elongation 
and the isolated stylohyoid ligament calcification, 463 panoramic radiographs were used, belonging to 
the Dentistry Course of the Santa Catarina Federal University, related to patients assisted between 1998 
and 2002, being 293 patients of the female gender and 170 patients of the male gender, in-between the 
chronological age of 0 and 89 years old, wherein there were 434 patients of white skin color, 28 patients of 
black skin color and  only 1 patient of yellow skin color. Results: The results show that the styloid process 
elongation and the isolated stylohyoid ligament calcification were not unusual events. There were more 
temporal styloid process elongation and isolated stylohyoid ligament calcification bilaterally than unilate-
rally. There was no significant difference related to gender and skin color on the occurrence of the temporal 
styloid process elongation and the isolated stylohyoid ligament calcification. Conclusion: There has been 
an increase in the occurrence of the temporal styloid process elongation with the increase of chronological 
age. There has been a decrease in the isolated stylohyoid ligament calcification occurrence with the increase 
of chronological age. The panoramic radiograph is an adequate radiographic incidence for the study of the 
stylohyoid chain.
deSCriptorS:  Hyoide bone - Temporal bone - Bone lengthening - Radiography, panoramic.
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reviSÃo dA literAturA
Anatomia 
O processo estilóide do temporal normal mede até 25 

mm, e se conecta com o corno menor do osso hióide por 
uma estrutura cartilaginosa conhecida como ligamento 
estilo-hióideo (Eagle4, 1937).

O processo estilóide do osso temporal é uma estru-
tura óssea conectada ao osso temporal, anteriormente ao 
forame estilomastóideo. Projeta-se obliquamente para a 
frente, para baixo e ligeiramente para medial. Inserem-se 
no processo estilóide do temporal três músculos (esti-
lofaríngeo, estilo-hióideo, estiloglosso), e dois ligamen-
tos (estilo-hióideo, estilomandibular) (Langlais et al.10, 
1995). Juntamente com o ligamento e o corno menor 
do osso hióide, o processo estilóide do temporal forma a 
cadeia estilo-hióidea (Leonhart12, 1914).

Alterações da cadeia estilo-hióidea
Aspectos Gerais
Dwight3 (1907), fez referência a Sappey que, seguin-

do os princípios de Geoffroy-Saint-Hilaire (1818) relatou 
que a porção ceratoial poderia se calcificar, formando em 
uma conexão com a porção estiloial um processo esti-
lóide do temporal alongado. Essa calcificação da porção 
ceratoial se daria após a calcificação da estiloial. Algumas 
vezes essa mineralização poderia ser completa, chegando 
até o corno menor do osso hióide.

Ainda Dwight3 comentou que a porção hipoial per-
sistia como um nódulo cartilaginoso alongado, conecta-
do ao corpo do osso hióide, até se calcificar e se integrar a 
esse osso. Algumas vezes tal união podia acontecer muito 
precocemente. E ainda podia o corno menor do osso hi-
óide, ou seja, a porção hipoial calcificada, se conectar a 
um ligamento calcificado (ceratoial) formando um úni-
co prolongamento a partir do osso hióide.

Foram apresentados neste trabalho 19 casos que mos-
traram variações de calcificação da cadeia estilo-hióidea, 
incluindo-se casos de total calcificação da cadeia, calci-
ficação apenas de uma porção ligamentar em conexão 
com o processo estilóide do temporal e apenas de uma 
porção ligamentar em conexão com o corno menor do 
osso hióide, entre outras variantes.

Aspectos epidemiológicos
Aproximadamente 4% das pessoas apresentaram o 

processo estilóide do temporal alongado (Eagle5, 1949).
Kaufman e Elzay8 (1970) analisaram 484 radiografias 

panorâmicas de 478 homens e 6 mulheres. A média de 
idade cronológica desses pacientes era de 49,4 anos. A 

moda foi 40 a 44 anos. Foram achados alongamentos do 
processo estilóide do temporal e ossificação do ligamen-
to estilo-hióideo em 28% dos casos. Não houve diferen-
ça significativa entre os antímeros direito e esquerdo dos 
pacientes.

Na observação radiográfica de 4200 indivíduos do 
gênero masculino, com idade cronológica entre 18 e 
22 anos, Gossman e Tarsitano7 (1977) encontraram 58 
indivíduos (1,4%) com anomalias no processo estilóide 
do temporal e ligamento estilo-hióideo. Os autores jus-
tificaram a diferença de resultados a cerca de indivíduos 
com alterações, entre a presente pesquisa (1,4%) e o re-
lato da literatura (aproximadamente 4%), em função de 
terem utilizado apenas um único plano de visão (radio-
grafia panorâmica), o qual não mostrava desvios laterais 
do processo estilóide.

Correl et al.2 (1979) fizeram um estudo com 1771 ra-
diografias panorâmicas - 1719 homens (97%) e 52 (3%) 
mulheres - pesquisando a presença de mineralização na 
cadeia estilo-hióidea que levasse a um alongamento do 
processo estilóide do temporal. Utilizaram o valor de 25 
mm como referencial do comprimento máximo normal 
do processo estilóide, observado anatomicamente. No 
exame radiográfico, todo processo estilóide do tempo-
ral medindo 30mm ou mais foi considerado alongado. 
Eram pacientes de 19 a 95 anos de idade cronológica 
(média de 55 anos). Foram encontrados mineralizações 
na cadeia estilo-hióidea em 18,2% dos pacientes. A 
maioria desses achados, 283 radiografias (15,97%), foi 
bilateral. O restante, 40 radiografias (2,26%), foi uni-
lateral, com leve predominância para o lado direito. Os 
autores concluíram que:

• mineralização da cadeia estilo-hióidea é um evento 
comum, a qual pode ser facilmente detectada em radio-
grafia panorâmica;

• a condição é bilateral na maioria dos casos.

O Carrol14 (1984) examinou 479 radiografias pa-
norâmicas com o objetivo de pesquisar possíveis calci-
ficações do ligamento estilo-hióideo. A média de idade 
dos pacientes era de 29 anos, entre indivíduos de 4 a 78 
anos. A moda foi 24 anos. Eram 56,79% de mulheres e 
43,22% de homens. A ocorrência em indivíduos da pele 
branca foi de 76,83%, enquanto 22,34% era de indiví-
duos da pele negra; 1 paciente era da pele amarela.

Trezentos e setenta e seis pacientes (78,50%) mostra-
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ram alguma evidência de calcificação. Houve um rápido 
aumento na incidência de calcificação nos pacientes aci-
ma de 19 anos de idade, com um gradual aumento da 
incidência com o avanço da idade. Foi encontrado um 
percentual ligeiramente maior de calcificações em mu-
lheres (81,99% do total de mulheres) que nos homens 
(74,9 % do total de homens), e uma diferença mínima 
de ocorrência em negros (78,50 % do total dos negros) 
em relação a brancos (78,26 % do total de brancos). A 
maioria das calcificações foi bilateral (60,96% do total 
da amostra). O autor, em face da alta incidência de cal-
cificações na cadeia estilo-hióidea, julgou ser esse evento 
não uma patologia, mas uma variação do desenvolvi-
mento normal. 

Keur et al.9 (1986) realizaram uma pesquisa utili-
zando 1135 pacientes edêntulos (739 mulheres e 396 
homens), havendo mulheres de 23 a 91 anos de idade 
(média de 66 anos), e homens de 18 a 83 anos (média 
de 68 anos). Os autores mensuraram, por meio de radio-
grafia panorâmica, o comprimento do processo estilói-
de, considerando-o alongado quando a medida excedia 
30mm. Mesmo no caso de haver ossificação de parte do 
ligamento estilo-hióideo, sem conexão com o processo 
estilóide, esta parte foi mensurada. Os pesquisadores 
acharam alongamento do processo estilóide do temporal 
em 32,9% das mulheres e 28,5% dos homens, conside-
rando esse evento freqüente. Não houve uma diferença 
importante quanto ao percentual de alongamento do 
processo estilóide do temporal, em relação ao gênero. O 
processo estilóide do temporal alongado foi observado 
mais freqüentemente em pacientes mais idosos.

Monsour e Young13 (1986), por meio de radiografias 
panorâmicas, pesquisaram alterações na cadeia estilo-hi-
óidea. De 549 radiografias, pelo menos um dos lados foi 
medido, num total de 670 lados medidos. Os pacientes 
tinham idade cronológica de 8 a 76 anos, e foram agru-
pados em 17 intervalos etários, com intervalo de 4 anos. 
Os autores adotaram o valor de 25mm como compri-
mento anatômico máximo de um processo estilóide do 
temporal normal e, definiram com base no nível de dis-
torção do aparelho utilizado, o valor de 40mm como o 
referencial radiográfico do comprimento máximo de um 
processo estilóide do temporal normal. Dos processos 
estilóides: 35 % eram segmentados, 21,1% eram alon-
gados (maiores que 40mm), 4,5% eram curvados para 
baixo. Das regiões analisadas 9,4% tinham ossificação 
parcial do ligamento estilo-hióideo e 3% tinham o cor-
no menor do osso hióide proeminente. Tanto mulheres 

quanto homens mostraram alterações num percentual 
similar. Com o aumento da idade o percentual de pro-
cessos estilóides segmentados diminuiu. Processo esti-
lóide do temporal segmentado ocorreu em 41,5% dos 
pacientes abaixo dos 21 anos de idade cronológica, e em 
24,5% dos pacientes acima dos 20 anos de idade. 

Os autores ressaltaram que a segmentação do proces-
so estilóide do temporal era uma variação do normal, e 
não deveria ser confundida com um processo estilóide 
do temporal fraturado; era provavelmente um padrão de 
progressiva calcificação, já que 40% dos pacientes me-
nores que 20 anos de idade apresentavam esta condição, 
e a incidência desta diminuía com o aumento da idade. 
Outro resultado que reforçava esta teoria era o fato de te-
rem sido observados comprimentos maiores do processo 
estilóide do temporal, conforme o avanço da idade dos 
indivíduos.

Ruprecht et al.17 (1988) pesquisaram em 521 radio-
grafias panorâmicas o nível de ossificação em ligamento 
estilo-hióideo. Dividiram os achados em 5 grupos, se-
gundo a localização da ossificação no ligamento estilo-
hióideo, e se estava contínua ao processo estilóide do 
temporal ou ao corno menor do hióide. As áreas foram 
definidas da seguinte forma:

0 – sem evidência de ossificação;
1 – superior ou no nível da incisura da mandíbula;
2 – logo abaixo da incisura mandibular até um ponto 

médio entre a incisura e uma linha tangencial ao bordo 
inferior do ângulo mandibular;

3 – logo abaixo do ponto médio até a linha tangen-
cial ao bordo inferior do ângulo mandibular;

4 – abaixo da linha tangencial do ângulo mandibular, 
mas sem continuidade com o corno menor do hióide;

5 – contínuo com o corno menor do hióide.
De acordo com esses autores, em 11,5% dos pacien-

tes não foi encontrado nenhum processo estilóide do 
temporal alongado ou ossificação do ligamento estilo-
hióideo. Em 79,3% dos pacientes havia alongamento de 
processo estilóide do temporal. Em 22,2% havia alonga-
mento do processo estilóide do temporal e uma parte os-
sificada do ligamento estilo-hióideo descontínua ao pro-
cesso estilóide, em pelo menos um dos lados. Em 15,7% 
dos casos havia evidência, em pelo menos um dos lados, 
de ossificação do ligamento estilo-hióideo sem evidência 
de alongamento do processo estilóide do temporal do 
mesmo lado. Em 36,3% dos casos havia ossificações des-
contínuas, ou seja, ossificação de duas ou mais partes se-
paradas da cadeia estilo-hióidea; 21,5% destas ocorrên-



Tavares H, Freitas CF. Prevalência do alongamento do processo estilóide do temporal e calcificação do ligamento estilo-hióideo, por 
meio da radiografia panorâmica. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):188-200

191

cias aconteceram bilateralmente. Vinte e cinco pacientes 
(4,8%) tinham o ligamento estilo-hióideo com 3 ou 
mais áreas descontínuas ossificadas; 3 desses pacientes ti-
nham esta condição bilateralmente. Ossificação bilateral 
de algum tipo foi encontrada em 83,7% dos pacientes, 
mas simetria no padrão de ossificação entre os dois lados 
foi encontrado em apenas 65% dos pacientes. Os auto-
res concluíram, com base nos resultados, que calcificação 
na cadeia estilo-hióidea foi um evento comum e que não 
houve diferenças apreciáveis entre homens e mulheres, e 
que houve evidências de maior ocorrência de calcificação 
com o aumento da idade.

Camarda et al.1 (1989) selecionaram casualmente 150 
radiografias panorâmicas por meio das quais os processos 
estilóides do temporal foram mensurados e foi verificada 
a ocorrência de ossificação do ligamento estilo-hióideo. 
Os pacientes estavam numa faixa etária entre 2 e 21 anos 
(média de 11 anos). Os processos estilóides variaram de 
1 a 30mm de comprimento, numa média de 10mm. Dos 
150 pacientes, 61 pacientes (40,7%) tinham ossificação 
de parte ou de todo o ligamento estilo-hióideo. Destes 
61 pacientes, 37 (60,1%) eram homens e 24 (39,9%) 
eram mulheres. Quando se podia distinguir entre o pro-
cesso estilóide do temporal e o ligamento estilo-hióideo 
ossificado, esta porção do ligamento era mensurada. 
Com este método foi verificado ligamento estilo-hióideo 
ossificado variando de 5 a 35mm. Na maioria dos casos 
houve a ocorrência de ossificação do ligamento estilo-
hióideo unilateralmente. Nos casos onde esta ossifica-
ção era bilateral, um lado estava mais comprido que o 
outro. Tomando como padrão do comprimento normal 
do processo estilóide do temporal o valor de até 25mm, 
e tendo sido o valor de 10mm a média dos processos 
estilóides do temporal encontrados, os autores conclu-
íram que uma variação do desenvolvimento anatômico 
do processo estilóide do temporal raramente ocorria na 
infância ou adolescência.

Ferrario et al.6 (1990) utilizaram 286 ortopantomo-
grafias para verificar quantos casos havia de calcificação 
do ligamento estilo-hióideo. A amostra era constituída 
de 178 mulheres e 108 homens com idade cronológica 
entre 5 e 69 anos. Os pacientes foram divididos em qua-
tro intervalos etários: de 5 a 14, 15 a 24, 25 a 49, e 50 
a 69. Tentando estabelecer o comprimento radiográfico 
normal do processo estilóide, os autores encontraram no 
trabalho de Langlais11 (1986) um valor referencial de 25 
a 32mm para o comprimento normal, quando observa-
do em radiografia panorâmica. Entretanto não adotaram 

esta metodologia devido à variabilidade dos resultados 
de medição, em função das distorções e magnificações 
próprias da técnica radiográfica, além das variações oca-
sionadas pela própria diferença de angulação da estru-
tura anatômica em diferentes indivíduos. Os autores 
resolveram então estudar numa série de crânios secos o 
comprimento do processo estilóide do temporal e defi-
niram como normal um valor de até 25mm, e acima dis-
to como uma calcificação do ligamento estilo-hióideo. 
Ainda mais, os processos estilóides considerados normais 
se mantinham sempre acima de um plano que passava 
pelo ápice do processo mastóide do temporal e a espi-
nha nasal anterior. Essa relação também se manteve nas 
radiografias panorâmicas realizadas a partir desses mes-
mos crânios, o que definiu esta característica como o re-
ferencial para determinação do alongamento ou não do 
processo estilóide, nas radiografias da amostra. Portanto, 
a boa visibilidade do processo mastóide do temporal foi 
um fator determinante para a escolha de quais radiogra-
fias panorâmicas seriam selecionadas para o estudo. Foi 
encontrada calcificação do ligamento estilo-hióideo em 
todos os grupos etários. O percentual de segmentos cal-
cificados aumentou com a idade. Pacientes num total de 
241 (84,4%) demonstraram segmentos calcificados em 
diferentes comprimentos. O comprimento de calcifica-
ção se mostrou crescente em relação ao aumento da ida-
de com uma discreta prevalência para o lado esquerdo. 
Calcificação unilateral foi encontrada em 42 pacientes 
(14,7%) - 17 homens e 25 mulheres. Calcificação bi-
lateral foi encontrada em 198 pacientes (69,7%) - 73 
homens e 125 mulheres. Em todos os grupos o com-
primento foi maior quando se apresentava bilateralmen-
te. Não houve diferenças significativas entre os gêneros 
masculino e feminino.

Proudman et al.16 (1994) examinaram 54 pacientes 
com Doença de Crouzon com o objetivo de determinar 
a freqüência de deformidades associadas a este quadro 
patológico. Calcificação do ligamento estilo-hióideo 
(50% dos casos), anormalidades na coluna cervical 
(40%) e cotovelo (18%) foram as mais comumente en-
contradas. Outras menos comuns como deformidade 
em mão (10%), anomalias em vísceras (7%) e outras al-
terações músculo-esqueletais, também foram encontra-
das. Calcificações do ligamento estilo-hióideo não foram 
encontradas em pacientes menores de 4 anos de idade. 
No entanto, radiografias desses mesmos pacientes, em 
estágios mais tardios da pesquisa, revelaram uma pro-
gressiva calcificação do ligamento estilo-hióideo. 
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Omnell et al.15 (1998) realizaram um estudo radio-
gráfico longitudinal da calcificação do ligamento estilo-
hióideo de 118 pacientes, os quais foram tratados de má 
oclusão leve por um serviço de Ortodontia. Após o trata-
mento foram acompanhados radiograficamente por um 
período superior a 10 anos. O acompanhamento consis-
tiu de radiografias periódicas realizadas em 85 mulheres 
e 33 homens. Foram feitas pelo menos 3 radiografias 
cefalométricas laterais de cada paciente, quando estes 
estavam entre a de 8 a 43 anos de idade. Os autores con-
cluíram que a maioria dos sítios de calcificação do liga-
mento estilo-hióideo foi estabelecida durante a infância 
e adolescência. A pesquisa mostrou um rápido e linear 
aumento da calcificação em relação à idade do indivíduo, 
até a adolescência. Em faixas etárias maiores ocorreram 
acréscimos no crescimento dos sítios de calcificação, no 
entanto, não de forma linear em relação à progressão da 
idade; e houve menor taxa de crescimento. Em pacien-
tes mais jovens houve um predomínio de calcificação na 
porção superior do ligamento estilo-hióideo. Com o au-
mento da idade houve a prevalência também de outros 
sítios de calcificação do ligamento estilo-hióideo:

58 % dos pacientes entre 8 a 12 anos tinham sítios de 
calcificação no ligamento estilo-hióideo.

89 % dos pacientes entre 13 a 19 anos tinham sítios 
de calcificação no ligamento estilo-hióideo.

95 % dos pacientes entre 20 a 43 anos tinham sítios 
de calcificação no ligamento estilo-hióideo.

Diferentemente de outros trabalhos consultados pe-
los autores, houve um inesperado grande número de cal-
cificações no sítio inferior do ligamento estilo-hióideo 
(próximo ao osso hióide). Os autores explicaram a dis-
crepância, salientando que nos outros trabalhos foram 
utilizadas radiografias panorâmicas, as quais mostravam 
uma imagem pobremente detalhada dessa porção infe-
rior do ligamento estilo-hióideo e osso hióide. Esse fato 
poderia ter influenciado significativamente para o não 
registro desses sítios de calcificação.

Avaliação radiográfica
A radiografia panorâmica proporcionava a melhor vi-

são do processo estilóide, e do ligamento estilo-hióideo 
quando ossificado. No entanto, uma avaliação melhor da 
região, com visão em dois planos é obtida pelo conjunto 
da incidência panorâmica com uma incidência ântero-
posterior. A correlação dos dados oferecia informações 
do grau de alongamento do processo estilóide, ossifica-
ção do ligamento estilo-hióideo, e desvio do conjunto 

na sua trajetória entre as artérias carótidas (Gossman e 
Tarsitano7, 1977). 

A radiografia mais utilizada para se observar um pro-
cesso estilóide do temporal alongado era a incidência 
panorâmica, seguida da radiografia lateral de cabeça, la-
teral oblíqua de mandíbula, ântero-posterior de cabeça, 
e a submento-vértex. Embora muito úteis, estudos com 
tomografia computadorizada e ressonância magnética 
nuclear eram utilizados em alguns pacientes, com altera-
ção do processo estilóide do temporal (Camarda et al.1, 
1989).

oBJetivoS
O presente trabalho propõe conhecer, por meio de 

levantamento epidemiológico, a incidência de alonga-
mento do processo estilóide do temporal e calcificação 
isolada do ligamento estilo-hióideo por meio de radio-
grafia panorâmica, na população que acessa o setor de 
Odontologia do serviço de saúde pública de Florianópo-
lis – SC, relacionando essas características entre si e com 
a idade cronológica, gênero e cor da pele dos pacientes. 

MATERIAL E MÉTODO
O material utilizado foi composto por 463 (quatro-

centas e sessenta e três) radiografias panorâmicas selecio-
nadas no Serviço de Triagem do Curso de Odontologia 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Um total de 
7519 (sete mil quinhentos e setenta e nove) prontuários 
foi pesquisado por meio dos quais foram coletadas todas 
as radiografias panorâmicas neles encontradas, em nú-
mero de 664 (seiscentas e sessenta e quatro).  

Esses prontuários, bem como as radiografias ne-
les contidas, eram de pacientes atendidos no período 
de 1998 a 2002, sendo que todas as incidências foram 
executadas com o mesmo aparelho.  Após uma análise 
qualitativa para determinar quais radiografias permitiam 
adequada observação da área a ser pesquisada, 463 (qua-
trocentas e sessenta e três) radiografias panorâmicas fo-
ram selecionadas para o estudo em questão.

Para coletar os dados radiográficos de interesse ao tra-
balho, foi confeccionada uma ficha de coleta de dados.

As radiografias panorâmicas foram obtidas no apa-
relho elipsopantomógrafo de marca Super Veraview (J. 
Morita Corporation, Japão). O tempo de exposição foi 
de 16 s, e foi utilizado o regime de trabalho de: 6 a 7 mA; 
68 a 70 kVp.

Estudo prévio foi feito em 4 crânios secos para deter-
minar qual o nível de magnificação do processo estilóide 
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do temporal na imagem radiográfica. O processo esti-
lóide do temporal do lado esquerdo de um crânio seco, 
o qual media 18mm, foi envolvido com uma lâmina de 
chumbo de filme periapical de modo que ficasse com 25 
mm de comprimento - tomando-se o cuidado para não 
alterar o seu ângulo de projeção. Não foi detectada ne-
nhuma discrepância no ângulo de projeção desse proces-
so, quando comparado com os outros 7 (sete) processos 
estilóides dos crânios secos estudados. Foi encontrada 
uma magnificação de 12% na imagem radiográfica em 
comparação com a estrutura no seu tamanho real, ou 
seja, um processo estilóide de 25mm de comprimento 
se apresentou na imagem radiográfica obtida com esse 
aparelho com 30mm de comprimento. 

A interpretação das radiografias foi feita utilizando-se 
um negatoscópio sem o recurso de meio de ampliação e 
com moldura de cartolina preta (máscara) para impedir 
a projeção de luz fora do campo da radiografia.

A bibliografia pertinente aponta diversas metodolo-
gias baseadas em parâmetros numéricos variados para 
avaliar o tamanho do processo estilóide do temporal. O 

que parece bastante confiável – e que foi escolhido para 
este trabalho – é o de considerar como alongado aquele 
que supera 25mm de comprimento anatômico.

Apenas um observador, previamente treinado, mediu 
cada processo estilóide (dois em cada radiografia) desde 
a sua base até o ápice, com paquímetro digital e aqueles 
que excediam 30mm de comprimento foram conside-
rados alongados (Figura 1). Foi observado também se 
havia calcificações isoladas do ligamento estilo-hióideo 
(Figura 2).

Estudos estatísticos prévios, apontaram para um 
mínimo de 366 (trezentas e sessenta e seis) radiografias 
necessária à constituição de uma amostra significativa. 
Foram obtidas em nossa seleção 463 (quatrocentas e ses-
senta e três) radiografias de boa qualidade, estabelece-se 
este grupo como amostra a ser pesquisada.

Os valores obtidos foram analisados estatisticamente 
pelo teste de independência entre variáveis categóricas, o 
teste qui-quadrado, e também pela análise de regressão 

Figura 1 –  Radiografia da amostra mostrando processo estilóide do 
temporal alongado

Figura 2 –  Radiografia da amostra mostrando calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo
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logística univariada e multivariada.

reSultAdoS
Os valores obtidos por meio da avaliação das radio-

grafias panorâmicas foram analisados estatisticamente 
pelo teste de independência entre variáveis categóricas, 
o teste qui-quadrado, e também pela análise de regressão 
logística univariada e multivariada, os quais possibilita-
ram as tabelas e gráficos abaixo numerados.

A Tabela 5.1 apresenta o resultado da análise des-
critivas das variáveis do estudo. 

A população do estudo é composta majoritariamen-
te por mulheres (63,3%), brancos (93,7%) com idade 
entre 0 e 89 anos, sendo 10,4% crianças de até 10 
anos, 21,4% adolescentes entre 11 e 20 anos, 57,3% 
adultos entre 21 e 50 anos e 11,1% adultos acima de 
50 anos. Dentre as alterações da cadeia estilo-hióidea 
estudadas, o alongamento do processo estilóide do 

Variáveis/Gênero Freqüência (%)
Masculino
Feminino

170
293

36,7
63,3

Intervalo Etário
0 a 10 anos
11 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos

61 anos e mais

48
99
110
81
74
35
16

10,4
21,4
23,8
17,5
16,0
7,6
3,5

Pele
Branca
Negra

Amarela

434
28
01

93,7
6,0
0,2

Alongamento do processo 
estilóide do temporal

Unilateral
Bilateral

Total

 
60
90
150

13,0
19,4
32,4

Calcificação isolada do liga-
mento estilo-hióideo

Unilateral
Bilateral

Total

73
110
183

15,8
23,7
39,5

Tabela 1 -  Análise descritiva (freqüência e percentual) das caracterís-
ticas demográficas e alterações da cadeia estilo-hióidea dos 
pacientes que acessaram o serviço do Curso de Odontologia 
da UFSC entre 1998-2002

temporal foi identificado em 150 (32,4%) indivíduos 
e a calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo em 
183 (39,5%). Quanto à classificação dos eventos, a 
bilateralidade prevalece sobre a unilateralidade tanto 
no alongamento do processo estilóide do temporal 
(19,4%) como na calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióideo (23,7%). 

Na Tabela 5.2 pode-se observar o comportamento da 
presença de alongamento do processo estilóide do tem-
poral entre as variáveis demográficas e clínicas estuda-
das. 

O alongamento do processo estilóide do tempo-
ral está presente em 58 (34,1%) indivíduos do gênero 
masculino e em 144 (33,2%) indivíduos de cor branca, 
é ausente em 200 (68,5%) indivíduos do gênero femi-
nino e 22 (78,6%) da cor negra. Apesar dos resultados 
contrastantes, em ambas variáveis não houve associação 
estatisticamente significativa entre elas e o evento estu-
dado (p=0,561; p=0,220). Observa-se ainda que dife-
rentemente das variáveis gênero e cor de pele, a variável 
intervalo etário está associada significativamente à pre-
sença de alongamento do processo estilóide do temporal 
(p<0,001), sendo mais freqüente nos intervalos etários 
41 e 50 anos (59,5%) e acima de 60 anos (56,3%) e me-
nos freqüentes nas idades de até 10 anos (8,3%) e entre 
11 e 20 anos (23,6%).

Presença de calcificação isolada do ligamento esti-
lo-hióideo e sua classificação foram as variáveis clínicas 
analisadas, estando ambas associadas significativamen-
te ao alongamento do processo estilóide do temporal 
(p=0,001; p<0,001). O alongamento do processo es-
tilóide do temporal foi proporcionalmente mais fre-
qüente entre os indivíduos que não apresentaram cal-
cificação isolada do ligamento estilo-hióideo (38,4%) 
do que entre os que apresentaram ambos os eventos: 
43 (23,5%) indivíduos. A presença de alongamento 
do processo estilóide do temporal é igualmente mais 
freqüente entre os casos de calcificação isolada do liga-
mento estilo-hióideo unilateral (45,2%) do que entre 
os casos de bilateralidade (9,5%).

A Tabela 5.3 apresenta o comportamento da calcifi-
cação isolada do ligamento estilo-hióideo e sua associa-
ção com aspectos demográficos e clínicos estudados. 

A calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo 
teve um comportamento diferente do alongamento do 
processo estilóide do temporal no aspecto gênero, sendo 
mais freqüente entre as mulheres (40,8%) do que entre 
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Variáveis

Presença de alongamento 
do processo estilóide do 

temporal
n    (%)

Ausência de alongamento 
do processo estilóide do 

temporal
n    (%)

Valor de p

Gênero
Masculino 
Feminino

58 (34,1)
92 (31,5)

112 (65,9)
200 (68,5)

0,563

Intervalo Etário
0 a 10 anos
11 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos

61 anos e mais

04 (8,3)
21 (21,4)
26 (23,6)
30 (37,0)
44 (59,5)
16 (45,7)
09 (56,3)

44 (91,7)
77 (78,6)
84 (76,4)
51 (63,0)
30 (40,5)
19 (54,3)
07 (43,8)

<0,001*

Cor da pele
Branca
Negra

144 (33,2)
06 (21,4)

290 (66,8)
22 (78,6)

0,220

Calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo
Presente
Ausente

43 (23,5)
107 (38,4)

140 (76,5)
172 (61,6)

0,001*

Classificação da calcificação
Unilateral
Bilateral

33 (45,2)
10 (9,1)

40 (54,8)
100 (90,9)

<0,001*

Tabela 2 - Distribuição de freqüência (n e %) e associação entre a presença de alongamento do processo estilóide do temporal e as características demo-
gráficas e clínicas, através do teste Qui-quadrado

*SIGNIFICATIVO A 99%

os homens (37,6%). No que se refere à variável cor de 
pele seu comportamento foi semelhante ao alongamento 
do processo estilóide do temporal com maior freqüên-
cia entre os brancos (39,9%) do que entre os negros 
(35,7%). No entanto, essas diferenças não foram estatis-
ticamente significativas (p=0,510; p=0,664).

A associação entre calcificação e intervalo etário foi 
significativa (p=0,02), com menor prevalência entre 
os indivíduos acima de 60 anos de idade (25%), se-
guida pelo intervalo etário de 41 a 50 anos (25,7%), 
crianças de 0 a 10 anos (33,3%) e mais freqüente nos 
intervalos etários de 21 a 30 anos (50,0%) e 11 a 20 
anos (45,9%).

Semelhante ao comportamento do alongamento do 
processo estilóide do temporal, a calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo prevalecem entre os indivíduos 
que não apresentaram alongamento do processo estilói-
de do temporal (44,9%) e nos casos de unilateralidade 
(48,3%), sendo essas diferenças estatisticamente signifi-

cativas (p=0,001; p<0,001).
Na análise de regressão logística multivariada apre-

sentada nas tabelas 5.4 a 5.7, optou-se por agrupar 
a variável intervalo etário para melhor precisão dos 
resultados desta variável, nos casos em que o compor-
tamento das categorias foi semelhante. Optou-se pelo 
agrupamento de duas décadas resultando na seguin-
te apresentação: crianças e adolescentes (até 20 anos) 
adultos entre 21 e 40 anos, adultos de 41 a 60 anos e 
adultos acima de 60 anos. Utilizou-se o método ste-
pwise, incluindo-se no modelo final as variáveis que 
obtiveram na análise univariada um valor de p<0,20. 
No modelo final foram mantidas aquelas que obtive-
ram nível de significância maior que 95%.

Através desses resultados, verifica-se que as variáveis 
de risco para a presença de alongamento do processo 
estilóide do temporal foram intervalo etário, presença e 
classificação da calcificação isolada do ligamento estilo-
hióideo. Os indivíduos com idade acima de 60 anos e 
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Variáveis
Presença de calcificação isolada do 

ligamento estilo-hióideo
N    (%)

Ausência de calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo

N    (%)
Valor de p

Gênero
Masculino
Feminino

64 (37,6)
119 (40,8)

106 (62,4)
173 (59,2)

0,510

Intervalo etário
0 A 10 anos
11 A 20 anos
21 A 30 anos
31 A 40 anos
41 A 50 anos
51 A 60 anos

61 Anos e mais

16 (33,3)
45 (45,9)
55 (50,0)
30 (37,0)
19 (25,7)
14 (40,0)
04 (25,0)

32 (66,7)
53 (54,1)
55 (50,0)
51 (63,0)
55 (74,3)
21 (60,0)
12 (75,)

0,02*

Cor da pele
Branca
Negra

173 (39,9)
10 (35,7)

261 (60,1)
18 (64,3)

0,664

Alongamento do processo 
estilóide do temporal

Presente
Ausente

43 (28,7)
140 (44,9)

107 (71,3)
172 (55,1)

0,001**

Classificaçao do alongamento
Unilateral
Bilateral

29 (48,3)
14 (15,6)

31 (51,7)
76 (84,4)

<0,001**

Tabela 3 -  Distribuição de freqüência (n e %) e associação entre a presença de calcificação isolada  do ligamento estilo-hióideo e as características 
demográficas e clínicas, através do teste Qui-quadrado

*SIGNIFICATIVO A 95% **SIGNIFICATIVO A 99%

Tabela 4 -  Análise de regressão logística univariada das características demográficas, presença e classificação de calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióideo do modelo de presença de alongamento do processo estilóide do temporal

Variáveis Coeficiente Or bruta [Ic95%] Valor de p

Gênero
Feminino 
Masculino

Referência
0,118

1
1,13 [0,76; 1,69]

0,547

Intervalo etário
0 A 20 anos
21 A 40 anos
41 A 60anos

61 Anos e mais

Referência
0,697
1,779
1,828

1
2,01 [1,18; 3,41]
5,93 [3,34; 10,50]
6,22 [2,12; 18,27]

<0,001

0,010
<0,001
0,010

Cor da pele
Branca
Negra

0,599
Referência

1,82 [0,72; 4,58]
1

0,198

Calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo
Presente
Ausente

Referência
-0,706

1
2,01 [1,32; 3,06]

0,001

Classificaçao da calcificação 
Unilateral
Bilateral

2,110
Referência

8,25 [3,72; 18,30]
1

<0,001
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Variáveis Coeficiente Or bruta [Ic95%] Valor de p
Intervalo etário

0 A 20 anos
21 A 40 anos
41 A 60anos

61 Anos e mais

Referência
0,852
1,919
1,863

1
2,34 [1,35; 4,07]
6,81 [3,72; 12,49]
6,44 [2,09; 19,88]

0,002
<0,001
0,001

Calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo
Presente
Ausente Referência 1,832

1
6,24 [3,06; 12,75] <0,001

Classificaçao da calcificação 
Unilateral
Bilateral

2,349
Referência

10,47 [4,55; 24,12]
1

<0,001

Tabela 5 -  Análise de regressão logística multivariada. Modelo final para as variáveis relacionadas à presença de alongamento do processo estilóide 
do temporal

Variáveis Coeficiente Or bruta
[Ic95%] Valor de p

Gênero
Feminino 
Masculino

1,30
Referência

1,14[0,77; 1,68]
1 0,510

Intervalo etário
0 A 20 anos
21 A 40 anos
41 A 60anos

61 Anos e mais

0,767
0,878
0,264

Referência

2,15 [0,66; 6,99]
2,40 [0,75; 7,773]
1,30 [0,39; 4,24]

1

0,058
0,202
0,140
0,667

Cor da pele
Branca
Negra

0,177
Referência

1,19 [0,54; 2,64]
1 0,664

Alongamento do processo estilóide do temporal
Presente
Ausente Referência 0,706

1
2,02 [1,33; 3,08] 

<0,001

Classificaçao do alongamento 
Unilateral
Bilateral

1,625
Referência

5,07 [2,37; 10,88]
1

<0,001

p(modelo final)= <0,001

Tabela 6 -  Análise de regressão logística univariada das características demográficas, presença e classificação de alongamento do processo estilóide do 
temporal do modelo de presença de calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo

com 41 a 60 anos apresentaram respectivamente 6,44 
(IC 95%[2,09; 19,88]) e 6,81 (IC 95%[3,72; 12,49]) vezes 
a chance de apresentar alongamento do processo esti-
lóide do temporal do que os indivíduos com idade até 
20 anos (p=,001; p<0,001). Os adultos jovens  (21 a 40 
anos) têm 2,34 (IC 95%[1,35; 4,07]) vezes a chance de 
apresentar alongamento do processo estilóide do tem-
poral do que crianças e adolescentes (p=0,002) (tabelas 
4 e 5).

A ausência de calcificação isolada do ligamento es-

tilo-hióideo confere uma chance de 6,24 (IC 95%[3,06; 
12,75]) vezes de apresentar alongamento do processo 
estilóide do temporal do que quem apresenta calcifica-
ção (p=0,001), assim como a unilateralidade dos casos 
de calcificação confere 10,47 (IC 95%[4,55; 24,12]) vezes 
a chance de desenvolver alongamento do processo esti-
lóide do temporal comparado aos casos de bilateralidade 
(p<0,001).

No modelo final do evento calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo, as variáveis clínicas se manti-
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veram significativas e independentes como pode ser ob-
servado nas tabelas 5.6 e 5.7. A variável intervalo etário 
perdeu a significância no modelo multivariado, mas foi 
mantida no modelo final da calcificação isolada do liga-
mento estilo-hióideo para ajustamento do modelo. Indi-
víduos que não apresentam alongamento do processo es-
tilóide do temporal têm 4,07 (IC 95%[2,16; 7,68]) vezes a 
chance de desenvolver calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióideo do que os indivíduos que apresentam o 
processo estilóide do temporal alongado (p<0,001). Nos 
casos de alongamento unilateral do processo estilóide do 
temporal, a chance de desenvolver calcificação isolada do 
ligamento estilo-hióideo é de 4,81 (IC 95%[2,23; 10,39]) 
vezes em relação aos casos de alongamento bilateral 
(p<0,001).

diSCuSSÃo
Anatomicamente, o processo estilóide do temporal se 

mostra como uma estrutura apendicular do osso tem-
poral, projetando-se a partir da superfície ínfero-medial 
deste osso, diagonalmente para baixo, para a frente e 
levemente para medial, medindo até 25mm de com-
primento e unindo-se ao corno menor do osso hióide 
pelo ligamento estilo-hióide (Eagle4, 1937) (Langlais et 
al.10,1995). Três músculos (estilo-faríngeo, estilo-hióideo 
e estiloglosso) e dois ligamentos (estilo-hióideo e estilo-
mandibular) se inserem no processo estilóide do tempo-
ral de acordo com Langlais et al.10 (1995)

A cadeia estilo-hióidea pode sofrer uma variedade de 
alterações como, calcificações anômalas da cadeia estilo-
hióidea. Estas calcificações podem originar um proces-
so estilóide do temporal alongado, um corno menor do 
osso hióide alongado, calcificações isoladas do ligamento 
estilo-hióide, calcificação total da cadeia unindo as par-
tes constituintes numa estrutura calcificada única, entre 
outras variantes (Dwight3, 1907) 

Variáveis Coeficiente Or ajustada
[Ic95%] Valor de p

Alongamento do processo estilóide do temporal
Presente
Ausente Referência 1,405 

1
4,07 [2,16; 7,68] <0,001

Classificaçao do alongamento 
Unilateral
Bilateral

1,570
Referência

4,81 [2,23; 10,39]
1 <0,001

Ajustado para faixa etária p(modelo final)= <0,001

Tabela 7 -  Análise de regressão logística multivariada. Modelo final para as variáveis relacionadas à presença de calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióideo

Apesar de métodos modernos de imagenologia como 
a tomografia computadorizada e ressonância magnética 
nuclear serem preconizados para a análise do processo 
estilóide do temporal, assim como diversas incidências 
radiográficas convencionais (Camarda et al.1, 1989), é a 
radiografia panorâmica o método de escolha preferencial 
para essa observação, por ser uma técnica de fácil exe-
cução e de uso rotineiro, quando se pretende uma visão 
geral do complexo maxilo-facial, e, portanto, ampla-
mente utilizada para esse fim no serviço público, o que 
justifica a escolha destas incidências radiográficas para 
esta amostra (Gossman e Tarsitano7, 1977; Camarda et 
al.1, 1989).

Quando da análise descritiva das características de-
mográficas e clínicas referentes a este trabalho e os de-
mais estudos citados na revisão de literatura, constata-se 
que esta amostra é predominantemente feminina (Tabe-
la 1), o que também ocorreu nos trabalhos de Kaufman 
et al.8 (1970), Correll et al.2 (1979), Keur et al.9 (1986), 
Ferrario et al.6 (1990) e Omnell et al.15 (1998). Na Tabe-
la 1 pode-se observar que a amostra foi subdividida em 
intervalos etários para maior transparência na verificação 
da ocorrência dos eventos pesquisados; essa metodologia 
também foi realizada por Monsour e Young12 (1986) e 
Ferrario et al.6 (1990).

A Tabela 3 mostra um predomínio na presente amos-
tra de indivíduos da cor de pele branca, o que também 
ocorreu na amostra de O Carrol14 (1984).

Foram encontrados nesta amostra (Tabela 1) percen-
tuais de prevalência de alongamento do processo estilói-
de do temporal (32,4%) similares aos encontrados nos 
trabalhos de Keur et al.9 (1986) (31 %) e Kaufman e 
Elzay8 (1970) (28%), e quanto à prevalência de calcifica-
ção isolada do ligamento estilo-hióideo (39,5%) foram 
encontrados resultados similares aos de Camarda et al.1 
(1989) (40,7%). Alongamento do processo estilóide do 
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temporal e calcificação isolada do ligamento estilo-hi-
óideo aconteceram, mais bilateralmente que unilateral-
mente, o que vem ao encontro do trabalho de Correll et 
al.2 (1979), O Carrol14 (1984) e Ferrario et al.6 (1990).

No que se refere à presença de alongamento do pro-
cesso estilóide do temporal, observa-se, na Tabela 2, não 
existir diferença estatisticamente significativa quanto às 
variáveis gênero e cor da pele. A mesma relação quanto 
ao gênero foi encontrada nos trabalhos de Keur et al.9 
(1986), Monsour e Young13 (1986), Ruprecht et al.17 
(1988) e Ferrario et al.6 (1990), e igualmente quanto à 
cor da pele, essa relação foi encontrada no trabalho de O 
Carrol14 (1984).

Ainda na Tabela 2 pode-se observar maior prevalên-
cia de alongamento do processo estilóide do temporal 
em relação ao aumento da idade, fato este encontrado 
nos trabalhos de Keur et al.9 (1986), Monsour e Young13 

(1986) e Ruprecht et al.17 (1988). Alongamento do pro-
cesso estilóide do temporal foi mais freqüente entre indi-
víduos que não tinham calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióideo e entre os indivíduos que, quando a calci-
ficação isolada do ligamento estilo-hióideo era detecta-
da, as tinham de forma unilateral. Resultados similares 
podem se encontrar nos trabalhos de Monsour e Young13 
(1986) e Ruprecht et al.17 (1988).

O mesmo comportamento entre gênero e presença 
de alongamento do processo estilóide do temporal apre-
sentada na Tabela 2 também se repetiu para a presença 
de calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo na Ta-
bela 3, ou seja, não houve diferença significativa entre os 
gêneros; resultados também comentados nos trabalhos 
de O Carroll14 (1984), Ruprecht et al.17 (1988) e Ferrario 
et al.6 (1990). Entre a variável cor da pele e presença de 
calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo encon-
tramos uma diferença não significante (Tabela 3), como 
também mostra o trabalho de O Carroll14 (1984).

Prevalência maior de calcificação isolada do ligamen-
to estilo-hióideo foi mais encontrada em pacientes mais 
jovens do que em pacientes idosos (Tabela 3). Houve um 
aumento gradual de prevalência com o aumento da idade 
cronológica, até 30 anos, e uma diminuição dessa preva-
lência nos intervalos etários seguintes. Este aumento gra-
dual de calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo 
foi também observado por O Carrol14 (1984), Ruprecht 

et al.17 (1988), Ferrario et al.6 (1990), Proudman et al.16 
(1994) e Omnell et al.15 (1998).

Na Tabela 5.3 encontrou-se maior freqüência da pre-
sença de calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo 
em indivíduos que não apresentavam alongamento do 
processo estilóide do temporal e em indivíduos que apre-
sentavam alongamento do processo estilóide do tempo-
ral apenas unilateralmente. Observa-se em Monsour e 
Young13 (1986) e Ruprecht et al.17 (1988) resultados que 
mostram relação similar.

As tabelas 4 e 5 mostram dados que indicam uma 
maior chance de indivíduos com idades mais avançadas 
apresentarem alongamento do processo estilóide do tem-
poral se comparado com indivíduos mais jovens. Ainda 
mais, a ausência de calcificação isolada do ligamento 
estilo-hióide, bem como a presença apenas unilateral da 
calcificação, conferem mais chance de indivíduos apre-
sentarem alongamento do processo estilóide do tempo-
ral. Pelas tabelas 6 e 7 pode-se observar que indivíduos 
com ausência de alongamento do processo estilóide do 
temporal ou alongamento unilateral têm mais chance 
de apresentar calcificação isolada do ligamento estilo-
hióideo.

  
ConCluSÕeS

A análise e discussão dos resultados obtidos no pre-
sente trabalho, permitirem concluir que:

1 – Alongamento do processo estilóide do temporal 
e calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo foram 
comuns.

2 – Houve mais alongamento do processo estilóide 
do temporal e calcificação isolada do ligamento estilo-
hióideo bilateralmente do que unilateralmente.

3 – Não houve diferença significativa quanto ao gê-
nero e a cor da pele em relação à ocorrência de alonga-
mento do processo estilóide do temporal e calcificação 
isolada do ligamento estilo-hióideo.

4 – Houve aumento da ocorrência de alongamento 
do processo estilóide do temporal com o aumento da 
idade.

5 – Houve diminuição da ocorrência de calcificação 
isolada do ligamento estilo-hióideo com o aumento da 
idade.



200

Tavares H, Freitas CF. Prevalência do alongamento do processo estilóide do temporal e calcificação do ligamento estilo-hióideo, por 
meio da radiografia panorâmica. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):188-200

 1.  Camarda AJ, Deschamps C, Forest D. Stylohyoid 
chain ossification: a discussion of  etiology. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol 1989; 67(5): 508-14.

 2.  Correll RW, Jensen JL, Taylor JB, Rhyme RR. Mi-
neralization of  the stylohyoid-stylomandibular liga-
ment complex. Oral Surg Oral med Oral Pathol 1979; 
48(4): 286-91.

 3.  Dwight T. Stylohyoid osification. Ann Surg 1907; 46: 
721-735.

 4.  Eagle WW. Elongated styloid process: report of  two 
cases. Arch Otolaryngol 1937; 25: 584-87.

 5.  Eagle WW. Elongated styloid process: report of  two 
cases os styloid process-artery syndrome with ope-
ration. Arch Otolaryngol 1949; 49: 490-503.

 6.  Ferrario VF, Sigurtá D, Daddona A, Miani A, Tafuro 
F, Sforza C. Calcification of  the stylohyoid ligament 
incidence and morphoquantitative evaluations. Oral 
Surg Oral Med Oral pathol 1990; 69(4): 524-9.

 7.  Gossman JR,  Tarsitano JJ. The styloid-stylohyoid 
syndrome. J Oral Surg 1977;  35(7): 555-60.

 8.  Kaufman SM, Elzay RP, Irish EF. Styloid process 
variation. Arch Otolaryngol 1970; 91(5): 460-63.

 9.  Keur JJ, Campbell JPS, Mccarthy JF, Ralph WJ.  The 
clinical significance of  the elongated styloid process. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61(4): 399-404.

reFerÊnCiAS 

10.  Langlais RP, Langland OD, Nortje CJ. Diagnostic 
imaging of  the jaws. Philadelphia: Willians&Wilkins; 
1995. p 617-21.

11.  Langlais RP, Miles DA, Vandis ML. Eloongated and 
mineralized stylohyoid ligament complex: a propo-
sed classification and report of  a case of  Eagle’s 
syndrome. Oral surg Oral Med Oral Pathol. 1986 May; 
61(5): 527-32.

12.  Leonhart GP. A case of  stylohyoid ossification. Anat 
Rec 1914; 8(6): 325-32. 

13.  Monsour PA, Young B. Variability of  the styloid 
process and stylohyoid ligament in panoramic radio-
graphs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61(5): 
522-6.

14.  O Carroll  MK.  Calcification in the stylohyoid li-
gament. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; 58(5): 
617-21.

15.  Omnell KH, Gandhi CRDH, Omnell ML.  Ossifica-
tion of  the human stylohyoid ligament: a longitudi-
nal study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998; 85(2): 
226-232.

16.  Proudman TW,  Morre MH, Abbott AH, David DJ. 
Noncraniofacial manifestations of  Crouzon’s disea-
se. J Craniofac Surg 1994;  5(4): 218-22.

17.  Ruprecht A, Sastry KA, Gerard P, Mohammad AR.  
Variation in the ossification of  the stylohyoid pro-
cess and ligament . Dentomaxillofac Radiol 1988; 17(1): 
61-66.

 Recebido em: 12/05/2006 
Aceito em: 15/03/2007



201

Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo
2007 maio-ago; 19(2)201-8

o uSo de plACAS oCluSAiS Como CoAdJuvAnte do trAtAmento periodontAl 

THE USE OF OCCLUSAL SPLINTS AS AN ADjUNCTIVE IN THE PERIODONTAL TREATMENT

reSumo
Introdução: A literatura e a prática clínica odontológica têm proposto uma relação entre as forças oclusais 
e a destruição do periodonto de suporte.  Foi postulado que o fator traumatizante oclusal pode causar 
a lesão traumática periodontal – descrita como as alterações patológicas ou as mudanças adaptativas no 
periodonto em resposta a forças oclusais anormais – atuando como fator de co-destruição do periodonto 
de suporte, quando associado à doença periodontal inflamatória de origem bacteriana (periodontite). As 
placas de mordida oclusais têm sido muito utilizadas como auxiliar no tratamento dessas forças oclusais 
excessivas ou traumatizantes, em especial daquelas decorrentes do bruxismo.  As placas mais comumente 
usadas são as rígidas e as resilientes. Resultados e conclusão: Após uma revisão compreensiva da literatura, foi 
concluído que seus mecanismos de ação sobre o periodonto de suporte são controversos.  Várias hipóteses 
foram propostas para explicar seu verdadeiro valor terapêutico e, quando se fala em eficácia das placas, a 
conclusão ainda é pobre ou inconsistente.  Porém, os resultados de prova clínica emprestam suporte para 
a efetividade da placa, sendo esta indicada como um auxiliar do tratamento, protegendo o periodonto 
por meio de uma distribuição equilibrada de forças oclusais, mas não como terapia oclusal definitiva. Os 
resultados de várias pesquisas clínicas, ainda que insuficientes para uma conclusão definitiva, sugerem que 
as placas rígidas e de superfície oclusal plana levam a um resultado significativamente melhor, em compa-
ração às placas resilientes.  
deSCritoreS: Placas oclusais – Bruxismo – Periodonto 

ABStrACt
Introduction: Historically in dentistry, researchers and clinicians have established a relationship between 
oclusal strength and the destruction of the periodontium. It has been assumed that occlusal traumatic 
factors, which causes the periodontal traumatic lesion – described as the pathological or adaptative changes 
in the periodontium due to abnormal oclusal strength – could act as a co-destructive factor of the perio-
dontium, when associated with the inflammatory periodontal disease caused by bacteria (periodontitis). 
Occlusal splints have been used as an adjunct on the treatment of the effects of the excessive and traumatic 
oclusal strength. The splints commonly used are either resilient or rigid. Results and conclusion: Through 
a comprehensive literature review, it was concluded that its action on the periodontium is controversial. 
Many possibilities were proposed to explain its true therapeutic value, and when its efficiency is taken into 
consideration, the conclusions are still poor and inconsistent.  However, the clinical results show an effi-
cacy of the splint as an adjunctive therapy, helping to protect the periodontium by evenly distributing the 
occlusal forces, but it is not as a definite treatment of occlusal disfunction. The results of several clinical 
researches, although not enough to draw a definite conclusion on the subject, do point out to the rigid, 
acrylic splints, as more effective in protecting the periodontium, than the resilient type.
deSCriptorS: Occlusal splints – Bruxism - Periodontium
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introduÇÃo
O sistema mastigatório é composto por dentes e suas 

estruturas de suporte, articulação temporomandibular 
(ATM) e estruturas neuromusculares associadas.  Para que 
esse sistema funcione em harmonia, deve operar de modo 
integrado e dinâmico.  A perda da função integrada, ou 
da homeostase, em resposta à dinâmica funcional, pode 
gerar problemas na oclusão, que resultam em alterações 
de adaptação ou, pelo menos, na tentativa de adaptação 
dos tecidos envolvidos.  Caso a demanda funcional ultra-
passe a capacidade de adaptação, podem ocorrer alterações 
patológicas.

As alterações patológicas ou as mudanças de adaptação 
no periodonto, em resposta às forças oclusais, são denomi-
nadas de lesão traumática periodontal – LTP (Todescan33, 
1989).  A ocorrência de uma lesão traumática depende de 
quão bem o periodonto é capaz de suportar e distribuir as 
forças oclusais.  Com um periodonto reduzido, é necessá-
ria uma força comparativamente menor para atuar como 
fator traumatizante oclusal, que resultará em alterações de 
adaptação ou alterações compensatórias patológicas.

Um tipo de fator traumatizante oclusal crônico mui-
to conhecido é o bruxismo.  Ocasionalmente o bruxis-
mo pode induzir alguma forma de mobilidade dental.  O 
bruxismo excêntrico produz forças do tipo “vai-e-vem” 
(oblíquas ou laterais) sobre os dentes que recebem a força 
traumática.  Ainda, no bruxismo exclusivamente notur-
no, ocorre a movimentação dos dentes e, durante o dia, 
o retorno dos tecidos periodontais à sua normalidade, e 
portanto, ação intermitente de forças excessivas.  Esse me-
canismo não está presente nos indivíduos que apresentam 
também o bruxismo diurno, em geral do tipo cêntrico 
(“apertamento” dos dentes) (Arnold1, 1981).

Para minimizar os efeitos desse hábito parafuncional 
nas estruturas periodontais, nas articulações temporo-
mandibulares (ATMs), e estruturas neuromusculares, faz-
se uso das placas oclusais, ou “de mordida”.  Muito se tem 
falado dos tipos de placas oclusais existentes, em particular 
da resistência dos materiais utilizados na sua confecção: 
placas duras, placas resilientes, ou placas mistas (Navarro 
et al.19, 2001).

A dificuldade em selecionar o tipo de placa oclusal, 
e em que momento do tratamento periodontal ela deve-
rá ser indicada, são as dúvidas mais comuns encontradas 
na prática odontológica, quando se diz respeito à terapia 
oclusal.  Esse trabalho se propõe, através de uma revisão 
da literatura, avaliar que placa oclusal é mais indicada em 
periodontia, em que fase do plano de tratamento ela deve 

ser recomendada e quais os benefícios para o periodonto 
advêm de seu uso.

  REVISÃO DE LITERATURA
Papel da oclusão na doença periodontal
Glickman10,11 (1965, 1967), e Glickman e Smulow12 

(1965), propuseram que as forças oclusais excessivas se-
riam um fator de co-destruição do periodonto.  A ação 
dessas forças sobre o periodonto resultaria na formação 
de defeitos ósseos angulares ou bolsas periodontais infra-
ósseas, pela alteração da via de disseminação da inflama-
ção associada à placa bacteriana.  Segundo essa teoria, o 
padrão de comprometimento periodontal seria diferente 
em um dente “não traumatizado”.

Várias teorias têm sido propostas para explicar a relação 
entre o fator traumatizante oclusal (FTO) e a doença pe-
riodontal.  O fato mais importante é que a ocorrência da 
lesão traumática periodontal (LTP) depende da absorção e 
distribuição das forças pelo periodonto (Kao13, 2000).

A combinação da lesão traumática com inflamação pe-
riodontal resulta em diferença drástica na morfologia óssea 
alveolar nos níveis da crista e apical (Lindhe e Svanberg17, 
1974; Glickman10, 1965; Arnold1, 1981; Rigueira27, 
1986; Kao13, 2000).  Tal afirmação não é confirmada por 
Waerhaug35 (1979), Shefter e Mcfall28 (1984) e Rehder26 
(1995), os quais afirmam que não existe relação entre a 
oclusão e o comprometimento periodontal, ou existe um 
papel mínimo dos fatores oclusais na evolução da doença 
periodontal, e que o fator traumatizante oclusal não pode 
ser considerado um co-fator de destruição periodontal.

Sendo difícil definir a real relação de causa e efeito, a 
opinião clínica está dividida entre as conclusões dos auto-
res, já que para alguns o traumatismo oclusal é um fator 
agravante na doença periodontal, e para outros não existe 
de fato a relação entre a oclusão e o comprometimento 
periodontal, e sim uma adaptação funcional. 

Sabe-se hoje que o fator traumatizante per se não pro-
voca lesão periodontal, e não pode ser considerado um 
fator etiológico determinante da destruição inflamatória 
periodontal.  É praticamente consenso, contudo, que esse 
fator traumatizante oclusal, se associado a uma doença 
periodontal de origem bacteriana, pode ser considerado 
um modificador da doença periodontal.  Segundo os re-
sultados dos trabalhos de Polson et al.22,23 (1976 a e b), 
em primatas não humanos submetidos a diferentes tipos 
e intesidades de forças oclusais, a destruição óssea obser-
vada na lesão traumática periodontal pode ser reversível 
uma vez que o fator traumatizante oclusal seja retirado.  
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Mas, se essa destruição óssea gerada pelo fator oclu-
sal estiver acompanhada de inflamação periodontal de 
origem bacteriana, não ocorrerá a reparação da lesão 
traumática.  Neste caso, pode-se observar a somatória 
das duas lesões: a de origem traumática e a de origem 
bacteriana.

Quando as forças neuromusculares ultrapassam a 
capacidade de resistência e adaptação dos tecidos perio-
dontais envolvidos, o fator traumatizante oclusal pode in-
duzir a reabsorção da crista alveolar e de áreas específicas 
na lâmina dura (Molina18, 1997).  Sinais radiográficos e 
clínicos acentuados, tais como espessamento do espaço do 
ligamento periodontal, defeitos ósseos angulares, contatos 
oclusais anormais, perda óssea vertical, hipercementose 
são freqüentemente associados com um fator traumati-
zante oclusal.

Os principais achados clínicos nos pacientes que pos-
suem algum tipo de fator traumatizante oclusal incluem 
presença de mobilidade dentária, frêmito quando do con-
tato oclusal (jiggling), e dor oriunda dos tecidos de suporte 
lesados. 

A mobilidade é um reflexo de experiências patoló-
gicas passadas e presentes e/ou alterações adaptativas de 
um dente, e podem descrever a capacidade do dente de 
suportar forças oclusais.  Essa capacidade é altamente in-
fluenciada pelas condições patológicas passadas que resul-
taram em perda de inserção, pela altura do osso alveolar 
remanescente e pela morfologia radicular.  A união desses 
fatores fornece a proporção coroa-raiz que dita a resistên-
cia mecânica do dente a uma força aplicada sobre ele.  

Essa mobilidade é considerada uma adaptação fun-
cional quando o periodonto está sadio do ponto de vista 
de infecção periodontal, sendo reversível uma vez remo-
vido o fator traumatizante oclusal (Svanberg32, 1973; 
Polson et al.23, 1976b; Rehder26, 1995; Vitsentzos e Koi-
dis34, 1997).Por outro lado, a mobilidade dentária é uma 
característica marcante do efeito do traumatismo oclusal 
sobre o periodonto, e é fator de preocupação quando 
crescente.  Operacionalmente, o diagnóstico de aumen-
to da mobilidade é feito baseando-se na história do pa-
ciente sobre as alterações nos posicionamentos dentários, 
tais como acentuação de um diastema, movimentação e 
mudança de posição de dentes, bem como a alteração na 
oclusão.

O dilema clínico é decidir se o movimento dentário 
observado reflete uma condição patológica passada ou em 
andamento, e quando e como intervir. 

Placas de mordida no tratamento de disfunções 
oclusais

Terapias não invasivas e reversíveis são citadas na lite-
ratura para tratamento das disfunções oclusais, entre elas, 
as placas oclusais.  Muito se tem falado dos tipos de placas 
oclusais existentes e, em particular, da resiliência dos ma-
teriais utilizados para sua confecção. 

Christensen4, em 1999, explorou os fatores relaciona-
dos com a destruição dos dentes humanos, dentre eles: a 
abfração, bruxismo excêntrico e cêntrico, erosão, fratura 
dental acidental e avulsão, quebra do dente restaurado, 
cáries, colapso periodontal e desgaste do dente causado 
por alimentação.  Esses três primeiros fatores podem ser 
aliviados e/ou prevenidos com o uso das placas rígidas 
oclusais noturnas.

Nevarro et al.20, em 1985, avaliaram os efeitos clínicos 
das placas de mordida. Foram estudados 20 adultos com 
disfunções mandibulares: 10 receberam a placa rígida e 
10 a placa resiliente, durante 6 semanas.  Os resultados 
mostraram que 6 pacientes que usaram a placa rígida ob-
tiveram o desaparecimento total dos sintomas (dor e des-
conforto muscular) e que, dos 10 pacientes que usaram a 
placa resiliente, só 1 obteve o desaparecimento total desses 
sintomas.  

Singh e Berry29, em 1985, pesquisaram o uso da placa 
resiliente em 10 pacientes que possuíam disfunção oclusal.  
Verificaram que contatos oclusais são temporariamente al-
terados para que os dentes se ajustem dentro do espaço 
periodontal para a nova posição muscular. Concluíram 
que as placas oclusais resilientes podem ser recomendadas 
para o diagnóstico e tratamento de desordens oclusais e 
musculares.

As placas rígidas se mostraram particularmente efica-
zes na eliminação ou alívio de sintomatologia dolorosa 
relacionada à oclusão, como enxaquecas e outras dores 
de cabeça (Quayle et al.24, 1990), e zumbido no ouvido 
(Giordani e Nóbilo9, 1995).

Solberg et al.31, em 1975, estudaram um grupo de 8 
indivíduos com bruxismo, a fim de verificar a atividade 
muscular noturna.  Os autores observaram uma diminui-
ção imediata na atividade elétrica muscular logo após a 
inserção da placa.  Entretanto, os valores eletromiográficos 
retornaram aos níveis pré-tratamento em todos os 8 pa-
cientes, logo após as placas oclusais serem retiradas.  

Finger et al.7, em 1985, fizeram uma pesquisa com ob-
jetivo de investigar o efeito das placas oclusais, nos múscu-
los Masseter e Temporal, em 10 adultos jovens saudáveis.  
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Avaliaram a reação muscular após o aumento da dimen-
são vertical ocasionada pela colocação da placa, e se foi 
alterada a duração do período de silêncio muscular (PSM).  
Concluíram que o músculo Masseter respondeu positiva-
mente ao aumento da dimensão vertical, e que o PSM foi 
aumentado com a colocação da placa rígida.

Okenson21, em 1987, avaliou os efeitos das placas 
oclusais, tanto as resilientes como as rígidas, na atividade 
muscular noturna.  Foram estudados 10 pacientes com 
bruxismo noturno.  A placa oclusal rígida reduziu signifi-
cativamente a atividade muscular em 8 dos 10 pacientes.  
A placa resiliente reduziu significativamente a atividade 
muscular em 1 participante enquanto causou um aumen-
to na atividade muscular em 5 dos 10 participantes.

Molina18, em 1997, mencionou que a placa de mor-
dida rígida impede a aplicação de forças neuromusculares 
excessivas sobre os dentes e ligamento periodontal, como 
ocorre com a placa resiliente.

Navarro et al.19, em 2001, apresentaram um modelo 
de placa oclusal confeccionada simultaneamente com os 
dois tipos de material: um resiliente na porção interna 
que entra em contato com os dentes, e o outro rígido, 
no qual é possível ajustar as guias de desoclusão que vão 
contatar com a arcada antagonista.  Portanto, combinam 
as vantagens que cada uma delas possui.  Concluíram que 
o material resiliente amortece os impactos das cargas oclu-
sais, aliviando dentes com sensibilidade e/ou mobilidade 
devido a fatores traumatizantes e problemas periodontais 
e, por fim, o material duro com todas as guias de desoclu-
são, o que não é possível obter quando se utiliza apenas o 
material resiliente.

Dao e Lavigne6, em 1998, fizeram um estudo sobre 
a real eficácia das placas oclusais.  Concluíram que existe 
uma grande versatilidade de aplicações clínicas da placa 
oclusal, incluindo, dentre outras, injúrias dentais e na 
mucosa jugal, potencialmente induzidos pelo bruxismo.  
Concluíram também que a eficácia presumida das placas 
ainda é questionável e que as placas orais deveriam ser usa-
das como um adjunto para o manuseio da dor ao invés de 
um tratamento definitivo.

 diSCuSSÃo
Várias informações são analisadas, além da profundi-

dade clínica de sondagem e do nível clínico de inserção, 
para o desenvolvimento de um diagnóstico periodontal, 
entre eles: o grau de mobilidade dental e a presença de 
maloclusão ou patologias oclusais.  A Academia America-
na de Periodontia, em 1996, desenvolveu um protocolo 

a ser aplicado no tratamento de pacientes com periodon-
tite crônica e que apresentam, concomitantemente, um 
fator traumatizante oclusal, onde se reitera que a terapia 
oclusal faz parte integrante do tratamento periodontal.  
Dessa forma, faz parte das manobras terapêuticas, na fase 
dos procedimentos básicos periodontais, a terapia oclusal.  
Esta inclui pequenas movimentações ortodônticas, ajuste 
oclusal, contenção dos dentes e/ou a confecção de apa-
relhos com a finalidade de reduzir o fator traumatizante 
oclusal (Cohen5, 1998). 

A oclusão dentária e os hábitos parafuncionais têm 
sido implicados como fatores contribuintes na evolução 
da doença periodontal (Kao13, 2000).  Quando desta últi-
mo, advoga-se o uso de placas de mordida, durante a fase 
de procedimentos básicos periodontais (Rigueira27, 1986, 
Lascala e Mousalli15, 1995, Bernal et al3. 2002).  

As placas visam proteger dentes, ligamento periodon-
tal e ATM distribuindo, de forma equilibrada, as forças, 
tensões e contatos oclusais, de forma que o ligamento pe-
riodontal de dentes com ou sem interferências recebam 
forças e tensões bem distribuídas.  

O uso da placa de mordida, associada ao ajuste oclu-
sal, também visa o restabelecimento da dimensão vertical, 
normalização do tônus muscular, o controle do bruxismo 
e seus efeitos sobre as estruturas periodontais, e a discutí-
vel indicação de facilitar a reparação tecidual (Ranfjord e 
Ash25, 1994; Lerman16, 1973; Lascala e Mousalli15, 1995; 
Dao e Lavigne6, 1998).

Um dos efeitos terapêuticos da placa oclusal é a re-
distribuição do esforço e da tensão oclusal sobre todos os 
componentes do ligamento periodontal.  Quando as so-
brecargas oclusais são provocadas por bruxismo, uma pla-
ca oclusal devidamente ajustada reduz ou mesmo elimina 
a alternância entre tração e a compressão excessivas que as 
fibras de Sharpey exercem sobre o osso alveolar.  A placa 
estimula todos os componentes do ligamento periodontal, 
e pode induzir mudanças metabólicas tanto em âmbito 
celular como de fibras colágenas.  A redistribuição das for-
ças entre todos os dentes pode estimular os fibroblastos e 
osteoblastos para favorecer a remodelação da lâmina dura, 
a deposição e a reorientação das fibras colágenas, favore-
cendo a reparação tecidual periodontal e diminuindo, as-
sim, a mobilidade dentária (Molina18,1997). 

Os efeitos da placa rígida sobre o bruxismo revelam 
que, por causa de sua superfície lisa e dura, ela impede a 
aplicação de forças neuromusculares excessivas sobre o os 
dentes e ligamento periodontal, o que não se observa com 
a placa resiliente. Ainda, o padrão de movimento mandi-
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bular e a memória proprioceptiva para deslizar e apertar 
os dentes são esquecidos parcial ou totalmente na presen-
ça dessa placa em indivíduos com bruxismo (Lerman16, 
1973; Rigueira27, 1986; Lascala e Mousalli15, 1995; Mo-
lina18, 1997).

No tratamento do bruxismo, a placa resiliente, sen-
do flexível e mastigável, apresenta maior probabilidade de 
estimular a atividade do bruxismo cêntrico e excêntrico. 
O material ideal para o tratamento desse hábito parafun-
cional é a resina acrílica altamente polida, confeccionada 
e ajustada de modo a fornecer áreas lisas e amplas de con-
tato oclusal contínuo com todos os dentes opostos (Aski-
nas2, 1972).

A maior parte dos autores admitiu a efetividade da pla-
ca rígida para auxiliar no tratamento da dor e disfunções 
temporomandibulares, além de apagar a memória pro-
prioceptiva do ligamento periodontal.  Contra-indicaram 
a placa resiliente para o tratamento do bruxismo, pelo ris-
co de se aumentar a atividade muscular, e pela dificuldade 
de se fazer um correto ajuste oclusal. (Lerman16, 1973; 
Askinas2, 1972; Solberg et al.31, 1975; Nevarro20, 1985; 
Rigueira27, 1986; Okenson21, 1987; Christensen4, 1999; 
Bernal et al.3, 2002).  

Somente Singh e Berry29 (1985), Quayle et al.24 (1990) 
e Wright et al.36  (1995) preconizaram o uso da placa resi-
liente.  Mencionam, em seus trabalhos, que as placas fle-
xíveis podem ser recomendadas para o diagnóstico e tra-
tamento de desordens oclusais e musculares, beneficiando 
os pacientes que sofrem de dores de cabeça, funcionando 
também como um tratamento efetivo de curto prazo para 
a redução das dores dos músculos mastigatórios.  Con-
tudo, esses autores não fazem qualquer referência quanto 
aos possíveis efeitos dessa placa sobre o periodonto, em 
especial o periodonto reduzido, como o observado em 
presença de periodontite, ou após o tratamento de doença 
periodontal severa.  Todavia, Finger et al.7, em 1985, veri-
ficaram que o uso da placa rígida causou um aumento no 
período de silêncio muscular além de uma deformação do 
periodonto e que, após a sua remoção, o periodonto não 
foi restaurado. Nessa mesma linha de pensamento, Korio-
th et al.14, em 1998, alertaram para o grande desgaste que 
ocorre com a placa, sugerindo cautela ao indicá-la e um 
ajuste oclusal cuidadoso dos contatos nas placas. 

A atividade muscular é afetada quando se apresentam 
forças oclusais excessivas, independente do fator causador, 
aumentando significativamente seu trabalho.  Uma for-
ma de amenizar e diminuir essa atividade muscular é o 

uso das placas de mordida.  Estas placas não permitem 
a aplicação de forças neuromusculares excessivas sobre os 
dentes, relaxam a parte neuromuscular antes de iniciar o 
procedimento de ajuste oclusal, relaxam os músculos mas-
tigatórios, distribuindo, de forma equilibrada, as forças, 
tensões e contatos oclusais, portanto, ocorre uma dimi-
nuição imediata na atividade elétrica muscular após a in-
serção desses dispositivos (Solberg et al.31, 1975; Finger 
et al.7, 1985; Okenson21, 1987; Molina18, 1997; Singh e 
Berry29, 1985;  Lerman16, 1973; Askinas2,1972).

Apesar de todos esses autores concordarem com a efe-
tividade da placa em relação à atividade muscular, suas 
idéias diferem quanto ao tipo de placa que deverá ser uti-
lizada para amenizar essa atividade.

Através de vários trabalhos efetuados com os dois tipos 
de placas, alguns autores concluíram que a placa rígida 
reduziu significativamente a atividade muscular.  As placas 
resilientes, ao contrário das rígidas, aumentaram a ativida-
de muscular em alguns pacientes (Solberg et al.31, 1975; 
Okenson21, 1987; Askinas2, 1972; Lerman16, 1973).  Já 
Singh e Berry29 (1985), afirmaram que, pelo fato das pla-
cas resilientes terem uma menor densidade, são usadas 
antes que os músculos mandibulares sejam estirados além 
de seus limites fisiológicos, portanto, concluíram que as 
placas oclusais resilientes podem ser recomendadas para 
o diagnóstico e tratamento de desordens oclusais e mus-
culares.

Este tipo de placa, apesar da vantagem mencionada aci-
ma, por ser de material flexível, faz com que ocorra maior 
contratura muscular do que um relaxamento, portanto, 
a indicação de uma placa resiliente deverá ser feita com 
muita cautela.  Além disso, preconiza-se o uso de uma 
placa rígida com menor espessura possível, de forma que, 
ao usá-la, o espaço interoclusal seja equivalente ao espaço 
funcional livre.  Se feita adequadamente, essa placa não 
deveria nem alterar a dimensão vertical de repouso, nem 
provocar um sobre-estiramento das fibras musculares.  

Pode-se indicar, com maior segurança, a placa rígida e 
livre de interferências oclusais, pois não foram encontra-
dos trabalhos que mencionassem a contra indicação dessa 
placa.  Além disso, foram mostrados vários estudos sobre 
as desvantagens da placa resiliente como auxiliar no trata-
mento do bruxismo (Okenson21, 1987; Lerman16, 1973; 
Ramfjord e Ash25, 1994).

Atualmente, alguns autores preferem utilizar um novo 
tipo de placa, a qual possui, em sua composição, os dois 
materiais (resina acrílica rígida e acetato ou silicone resi-
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liente).  Esse dispositivo une as vantagens das duas placas: 
o material resiliente amortece os impactos das cargas oclu-
sais, aliviando os dentes com mobilidade devido ao fator 
traumatizante e/ou problemas periodontais, e o material 
acrílico possibilita a presença dos guias de desoclusão e 
contatos oclusais (Navarro et al.19, 2001).

A placa oclusal superior, que cobre as superfícies oclu-
sais pode ser plana ou ter intercuspidação com os dentes 
inferiores. Divergindo dessa posição, Askinas2 (1972), 
Ram fjord e Ash25 (1994) e Lerman16 (1973) preferem as 
placas oclusais planas, altamente polidas, possuindo con-
tato oclusal contínuo com todos os dentes opostos, os 
quais devem ser livres de interferências, pois acreditam 
que, dessa forma, as forças oclusais podem ser uniforme-
mente distribuídas, deixando também a musculatura mais 
relaxada. 

Se um dos objetivos da placa é distribuir melhor as 
forças oclusais excessivas e providenciar um conforto bio-
lógico para o tecido periodontal, a placa lisa e sem interfe-
rências é a mais indicada, pois com a intercuspidação, os 
movimentos mandibulares não ficam livres, resultando na 
contratura muscular e não no seu relaxamento.

Uma grande dúvida que os profissionais têm é indi-
car o momento exato para o uso da placa oclusal.  Fried-
man et al.8 (1982) mencionam o uso da placa durante 
os procedimentos básicos periodontais, e depois por um 
período de aproximadamente 4 a 6 meses com o objeti-
vo de conseguir estabilidade bilateral, obter guia oclusais 
adequadas, melhorar a função oclusal e neuromuscular.  
Vários outros autores preconizam o uso da placa para o 
controle do bruxismo e seus efeitos sobre as estruturas pe-
riodontais, dentro dos procedimentos básicos (Lascala e 
Mousalli15, 1995; Rigueira27, 1986; Cohen5, 1998; Bernal 
et al.3, 2000).  Segundo Friedman8 (1982), em pacientes 
que possuem uma oclusão desorganizada, é necessária a 
utilização da placa de mordida antes de iniciar qualquer 
tratamento periodontal, eliminando-se progressivamente 
as interferências oclusais.  

Os trabalhos de Polson22,23 (1976 a e b), por sua vez, 
demonstraram que a lesão traumática periodontal é rever-
sível, desde que não esteja associada à periodontite.  De-
monstrou ainda que a presença da lesão traumática, ou da 
mobilidade dental, não impede a reparação dos tecidos 
periodontais.  Com base nesses conhecimentos, podemos 
questionar a afirmativa feita por Friedman8 (1982) de que 

a placa deve ser utilizada por algum período antes de se 
iniciar a descontaminação da superfície radicular pro-
priamente dita.  Nada impede, contudo, que os fatores 
modificadores da doença inflamatória, como os contatos 
excessivos, sejam eliminados e, em caso de hábitos para-
funcionais, cargas oclusais excessivas cêntricas ou excên-
tricas sejam controladas por meio do uso de placas de 
mordida, concomitantemente à raspagem e alisamento 
radicular.

No presente, até por falta de um modelo de estudo 
adequado, pôde-se verificar que a literatura é falha em de-
monstrar uma relação evidente entre o bruxismo – cên-
trico ou excêntrico – e o agravamento da condição pe-
riodontal, e os reais benefícios do uso da placa oclusal.  
Ainda assim, pela análise de trabalhos relacionados à ativi-
dade muscular com e sem o uso das placas oclusais, e dos 
poucos trabalhos existentes sobre os efeitos do bruxismo 
sobre o periodonto e os benefícios que a placa demonstra 
sobre ele, pôde-se inferir que esse dispositivo oclusal pode 
ter, eventualmente, um papel significante na proteção do 
periodonto.  Esses benefício se dá pela redistribuição das 
forças musculares excessivas, como auxiliar no aumento 
do período de silêncio muscular e, conseqüentemente, 
evitando sobrecargas ao periodonto de suporte, tanto por 
forças axiais, como sobretudo, por ação de forças laterais, 
do tipo vai-e-vem.  Apesar da falta de apoio científico 
concreto para o uso dessas placas na terapia periodontal, 
muitos clínicos são da opinião de que elas são valiosas, em 
situações específicas, para que se atinja o sucesso terapêu-
tico. 

 ConCluSÕeS
De acordo com a literatura analisada, pode-se concluir 

que: 
1. A placa oclusal mais indicada em periodontia é a de 

consistência rígida e superfície oclusal plana, devidamente 
ajustada do ponto de vista de contatos oclusais e guias.

2. A placa oclusal pode ser utilizada durante a fase de 
procedimentos básicos, podendo ter seu uso estendido até 
a fase de complementação oclusal.

3. A placa oclusal pode beneficiar o periodonto em al-
gumas situações de sobrecarga, distribuindo de maneira 
eqüitativa as forças oclusais excessivas e eliminando a me-
mória proprioceptiva parcial ou total sobre ele.
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eStágio AtuAl e perSpeCtivAS FuturAS do trAtAmento dAS reABSorÇÕeS 
externAS pÓS-trAumAtiSmo dentAl

PRESENT STRATEGIES AND FUTURE DIRECTIONS FOR THE MANAGEMENT OF ExTERNAL 
ROOT RESORPTIONS AFTER DENTAL TRAUMA

Alexandre Gomes Bezerra *
Celso Luiz Caldeira **

Giulio Gavini ***

reSumo
Estudos epidemiológicos revelam uma elevada incidência do traumatismo dental em crianças e adoles-
centes. As fraturas coronárias são as modalidades de trauma mais freqüentes, porém luxações intrusivas e 
avulsões apresentam os piores prognósticos, devido à elevada incidência de mortificação pulpar e severos 
danos ao ligamento periodontal. Reabsorções radiculares externas inflamatórias e substitutivas aparecem 
como seqüelas comuns, associadas a essas modalidades de trauma. O objetivo deste estudo é discutir o 
estágio atual e também as perspectivas futuras do tratamento das reabsorções externas pós-traumatismo 
dental. Atualmente existem medicações eficazes para o tratamento das reabsorções inflamatórias, entre 
elas: o hidróxido de cálcio, a associação corticosteróide-antibiótico e a calcitonina. Quanto às reabsorções 
substitutivas, nenhum tratamento tem-se mostrado totalmente eficaz. A utilização dos bisfosfonatos apare-
ce como uma alternativa promissora para o controle desse processo. 
deSCritoreS:  Traumatismos dentários – Avulsão dentária – Movimentação dentária – Reabsorção da 

raiz – Tratamento.

ABStrACt
Epidemiological studies reveal a high incidence of dental trauma in children and young people. Crown 
fractures are the most frequent trauma, although avulsion and intrusive luxations show poor prognosis as-
sociated with high incidence of pulp necrosis and several damage to periodontal ligament. Inflammatory 
and replacement resorptions are potential complications and the leading causes of tooth loss. The aim of 
the study is to discuss the present strategies and future directions for the management of external root re-
sorptions after dental trauma. While calcium hydroxide is considered the drug of choice in the prevention 
and treatment of inflammatory root resorption, it is not the only medicament. Corticosteroid-antibiotic 
pastes and calcitonin have also been recommended. There is no effective treatment available for the man-
agement of replacement resorption. Bisphosphonates can play a key hole in the management of replace-
ment resorption in the not too distant future.
deSCriptorS: Tooth injuries – Tooth avulsion – Tooth movement – Root resorption – Treatment.
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introduÇÃo 
A incidência do traumatismo dental é alta na popu-

lação em geral, principalmente em crianças e adultos 
jovens (Andreasen7, 1970; Moura et al.27, 1994; Rocha 
e Cardoso35, 2001; Nicolau et al.28, 2001; Caldas e Bur-
gos11, 2001). Isso ocorre pelo fato desse grupo estar mais 
sujeito a quedas, batidas e acidentes, causados por di-
versos fatores como a prática de esportes e até mesmo 
simples brincadeiras. 

Dentre as diferentes modalidades de trauma dental, 
a avulsão e a luxação intrusiva podem ser consideradas 
aquelas que apresentam as conseqüências mais severas, 
sendo que as reabsorções externas, principalmente as 
do tipo inflamatória e substitutiva, caracterizam-se pela 
maior gravidade.

A reabsorção inflamatória é estimulada e mantida 
por restos necróticos e contaminação presente nos túbu-
los dentinários, portanto, seu controle está diretamente 
relacionado com manobras de limpeza e desinfecção do 
canal radicular. Medicações como o hidróxido de cálcio 
e as associações corticosteróide-antibiótico têm mostra-
do importante valor no controle dessas reabsorções.

Por outro lado, a reabsorção substitutiva é originada 
por extensos danos ao ligamento periodontal, caracte-
rizada por uma gradativa substituição do tecido dental 
por tecido ósseo, que culmina com a perda do elemen-
to dental, podendo ocorrer em curto espaço de tempo.

Na tentativa de controlar a reabsorção substitutiva, 
algumas drogas já foram propostas e com o principal ob-
jetivo de atuar na velocidade do processo de reabsorção, 
permitindo que o dente permaneça o maior tempo pos-
sível na cavidade bucal exercendo suas funções. 

Esse prolongamento da permanência do dente em 
função é interessante, porque, muitas vezes, a pouca 
idade dos pacientes impede que uma solução definitiva 
adequada, como prótese ou implante, seja tomada antes 
que o crescimento facial esteja encerrado. 

Nesse caso, diante de uma reabsorção do tipo substi-
tutiva, pode-se considerar como sucesso, quando o dente 
é mantido até que o indivíduo tenha seu crescimento 
terminado. Porém, atualmente, não se encontram drogas 
totalmente eficazes para controlar ou até mesmo inter-
romper esse processo de reabsorção, sendo a perda do 
dente um processo quase inevitável.

Nessa busca, observou-se que, na medicina, drogas 
como a calcitonina e os bisfosfonatos têm sido utilizados 
nas situações em que se faz necessária a diminuição do pro-
cesso de reabsorção óssea, especialmente na osteoporose.

Diante desse fato, pode-se aventar a possibilidade 
dessas drogas serem utilizadas como medicações intraca-
nal nos dentes traumatizados acometidos pelo processo 
de reabsorção substitutiva, com objetivo de atuar como 
moduladores ou mesmo inibidores do processo reabsor-
tivo.

Quanto às novas drogas, a calcitonina foi melhor es-
tudada e apresentou resultados favoráveis, principalmen-
te com relação ao controle da reabsorção inflamatória, 
porém, poucos relatos com relação à possível utilização 
dos bisfosfonatos são encontrados.

reviSÃo de literAturA e diSCuSSÃo
Os principais cuidados no tratamento das avulsões e 

luxações intrusivas estão relacionados à prevenção e con-
trole dos processos de reabsorção, decorrentes da mortifi-
cação pulpar e extensos danos às estruturas do ligamento 
periodontal. 

Com relação às intrusões, observa-se uma incidência 
relativamente alta desses processos reabsortivos, direta-
mente relacionados com a severidade da intrusão. Para os 
dentes intruídos com rizogênese completa, a incidência de 
mortificação pulpar é de aproximadamente de 99% (Ja-
cobsen21, 1983; Andreasen e Pedersen6, 1985; Ebeleseder 
et al.15, 2000; Al-Badri et al.2, 2002). Portanto, a terapia 
endodôntica se faz necessária para praticamente todos os 
casos de intrusão em dentes com rizogênese completa. 

Quanto ao traumatismo de avulsão, observa-se um 
rompimento do feixe vásculo-nervoso e severos danos ao 
ligamento periodontal, diretamente relacionados à seca-
gem, compressão e remoção física das fibras. 

O tratamento das avulsões pode tomar rumos diferen-
tes, tendo como fator crítico a expectativa de manutenção 
de vitalidade das células do ligamento periodontal. Se-
gundo Andreasen8 (2001), Flores et al.16 (2001) e Trope41 
(2002), um período de permanência a seco superior a 60 
minutos é considerado crítico com relação à manutenção 
de viabilidade destas células.

Para os casos onde se presume a necrose do ligamen-
to periodontal, motivada por períodos extra-alveolares 
prolongados, especialmente em casos de permanência a 
seco, a remoção do ligamento periodontal necrótico é in-
dicada antes do reimplante. De acordo com Lindskog et 
al.26 (1985), a presença de remanescentes necróticos da 
membrana periodontal atuaria como fator estimulador do 
processo reabsortivo.

Para esses casos desfavoráveis, é comum encontrar 
recomendações de que seja realizado o tratamento endo-
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dôntico antes do reimplante, pois a anquilose seguida de 
reabsorção substitutiva é esperada nessas situações, sendo 
a perda do dente inevitável. Por outro lado, esse procedi-
mento impediria que medicações que visam diminuir a 
velocidade da reabsorção possam ser utilizadas na tentati-
va de prolongar a permanência do dente em função.

Reabsorções radiculares externas, principalmente do 
tipo inflamatória e substitutiva, são as principais seqüelas 
relacionadas aos casos de avulsão e reimplante. Essa alta 
incidência é confirmada por estudos clínicos como os de 
Andreasen e Hjorting-Hansen10, 1966; Andersson et al.4, 
1989; Gonda et al.18, 1990; Andreasen et al.9, 1995; Ebe-
leseder et al.14, 1998 e Kinirons et al.22, 1999. 

Quanto ao momento oportuno para início da terapia 
endodôntica, deve-se considerar especialmente os casos 
de rizogênese incompleta e com condições favoráveis de 
reimplante (principalmente tempo extra-oral curto). Nes-
sas condições, existe uma possibilidade de revasculariza-
ção que deve ser cuidadosamente acompanhada clínica e 
radiograficamente, pois, diante de sinais de necrose pul-
par, a terapia endodôntica deve ser iniciada rapidamente. 
A instalação de um processo de reabsorção inflamatória, 
nesses casos, pode levar a uma rápida perda do elemento 
dental pela presença de amplos túbulos dentinários asso-
ciada a menor quantidade de cemento e dentina (Trope41, 
2002).

Para os demais casos, recomenda-se que a terapia en-
dodôntica seja iniciada após um período de 7 a 14 dias. 
Esse período deve ser aguardado para que se evite um pos-
sível trauma às células do ligamento periodontal em pro-
cesso de reparação, decorrente da utilização de substâncias 
químicas e medicações. Além disso, segundo Andreasen8 
(2001), o período crítico para o aparecimento das reabsor-
ções inflamatórias é de 2 a 12 semanas. Portanto, além de 
favorecer a reparação, não há prejuízo com relação à insta-
lação da reabsorção inflamatória, quando se aguardam até 
2 semanas para início da terapia endodôntica.

Além das manobras de limpeza e desinfecção rela-
cionadas com a técnica endodôntica utilizada, o uso de 
medicações se faz necessário especialmente para controlar 
as reabsorções inflamatórias. A medicação mais utilizada 
com esse intuito é o hidróxido de cálcio. A elevação do pH 
promovida por sua utilização é responsável pela morte das 
bactérias presentes na luz do canal e túbulos dentinários, 
sendo capaz de remover os estímulos que mantêm a reab-
sorção inflamatória ativa (Tronstad et al.40, 1981).

Tronstad39 (1988), afirma que o hidróxido de cálcio 

pode inativar as células na lacuna de reabsorção, ou pelo 
menos neutralizar o ácido lático de macrófagos e osteo-
clastos prevenindo a dissolução do componente mineral 
da raiz. A medicação seria capaz ainda de induzir a forma-
ção óssea estimulando a enzima fosfatase alcalina.

 A American Association of Endodontists3 (1995) re-
comenda que a terapia com hidróxido de cálcio seja pro-
longada por períodos de 6 a 12 meses. Trope41 (2002), 
afirma que o hidróxido de cálcio deve ser utilizado por 
períodos que variam de 6 a 24 meses, sendo efetuada tro-
ca a cada 3 meses. A obturação definitiva seria realizada 
quando radiograficamente fosse observado um espaço pe-
riodontal normal sem evidências de reabsorção.

Uma outra alternativa, para prevenção das reabsorções 
inflamatórias, é a pasta Ledermix®, composta por antibió-
tico e corticosteróide, como relatam Pierce e Lindskog31 
(1987) e Thong et al.38 (2001). Uma vantagem da pasta 
alegada pelos autores, seria a não agressão das células do li-
gamento periodontal, inconveniência atribuída ao hidró-
xido de cálcio. Este fato também foi observado por Thong 
et al.38 (2001), obtendo menor incidência de reabsorção 
substitutiva e maior incidência de ligamento periodontal 
normal quando a pasta foi utilizada.

Algumas drogas utilizadas na Medicina para contro-
le de doenças relacionadas a distúrbios de metabolismo 
ósseo como osteoporose e doença de Paget surgem como 
possíveis alternativas para controle dos processos reabsor-
tivos pós-trauma dental.

Dentre estas temos a calcitonina, um hormônio secre-
tado pela tireóide que atua no processo de reabsorção pela 
inibição da atividade, motilidade e redução no número de 
osteoclastos. 

A calcitonina mostrou resultados favoráveis quando 
foi utilizada por Pierce et al.30 (1988) para o tratamento 
de reabsorções inflamatórias induzidas em macacos. Sua 
utilização como meio de armazenamento foi estudada por 
Prokopowitsch et al.34 (1990) que encontrou resultados 
favoráveis quando comparada a outros meios, como soro 
fisiológico e leite. 

Pela ação direta nos osteoclastos, é necessário que a 
calcitonina esteja presente no local da reabsorção, pois ela 
atua diminuindo os níveis de cálcio plasmático, inibindo 
a ação osteoclástica. Por isso, deve ser capaz de ser difundi-
da através dos túbulos dentinários alcançando a estrutura 
óssea, como bem demonstraram Wiebkin et al.42 (1996) e 
Camargo12 (1998). 

Faltam registros na literatura quanto ao estabelecimen-
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to de um protocolo de utilização. Sua capacidade de atuar 
no controle da reabsorção substitutiva também é pouco 
conhecida. Dois estudos clínicos conduzidos por Andra-
de et al.5 (1996) e Prokopowitsch e Andrade33 (1997) 
encontraram resultados favoráveis quando a calcitonina 
foi utilizada como medicação intracanal em dentes reim-
plantados com presença de reabsorção substitutiva. 

Como visto, existem alternativas medicamentosas in-
teressantes e eficazes quanto à prevenção e controle da 
reabsorção inflamatória, porém, infelizmente, o mesmo 
não ocorre com relação à reabsorção substitutiva. Talvez, 
o maior problema ocorrido nessa direção remeta ao fato 
de que, uma vez iniciado o processo reabsortivo, este fre-
qüentemente caminha de forma contínua até que todo o 
dente seja substituído por tecido ósseo.

Na busca de um medicamento capaz de modular ou 
retardar a reabsorção substitutiva, os bisfosfonatos apa-
recem como uma opção promissora, pois são substâncias 
que reduzem o índice de dissolução da hidroxiapatita 
mineral do osso, retardando ou impedindo a reabsorção 
óssea.

Os bisfosfonatos são drogas análogas do pirofosfa-
to que é um metabólito humano natural que apresenta 
forte afinidade com tecido ósseo, originadas a partir da 
substituição do átomo de oxigênio por um átomo de car-
bono na cadeia fosfato-oxigênio-fosfato do pirofosfato. 
Essa substituição origina um composto de cadeia fosfa-
to-carbono-fosfato que apresenta seletividade por tecido 
ósseo e que não pode ser metabolizado pelas enzimas que 
normalmente metabolizam o pirofosfato. A alteração na 
estrutura da cadeia lateral de carbono na molécula básica 
dos bisfosfonatos propicia aos compostos dessa família 
um aumento no potencial de atuar no metabolismo ós-
seo (Hodsman et al.20, 1996).

Dentre os bisfosfonatos, o alendronato sódico é um 
dos mais potentes inibidores da atividade osteoclástica. 
A presença de um grupamento amina na cadeia lateral é 
responsável pelo grande aumento na potência e seletivi-
dade do alendronato para inibição da reabsorção óssea.

Na área médica, os bisfosfonatos são utilizados para 
o tratamento de doenças que afetam o metabolismo ós-
seo como a osteoporose pós-menopausa ou induzida por 
corticóides e doença de Paget. A administração oral do 
alendronato sódico mostrou resultados importantes com 
relação ao aumento da densidade mineral óssea e pre-
venção de fraturas. Diversos trabalhos clínicos (Harris et 
al.19, 1993; Adami et al.1, 1994; Chesnut et al.13, 1995; 
Liberman et al.24, 1995) comprovam essa afirmação.

A forma de absorção dos bisfosfonatos é bastante inte-
ressante. Ocorre uma concentração preferencial em áre-
as de elevada atividade fisiológica, onde o metabolismo 
ósseo é maior, ou seja, os bisfosfonatos são concentrados 
de forma seletiva em locais de reabsorção óssea (Sato et 
al.36, 1991). Após ser absorvido, o bisfosfonato liga-se a 
hidroxiapatita do osso exposto em locais de reabsorção. 
A atividade é iniciada quando o osteoclasto gera um pH 
ácido e dissolve a matriz inorgânica, liberando o bisfos-
fonato ligado à hidroxiapatita (Porras et al.32, 1999).

O mecanismo de ação dos bisfosfonatos ainda não foi 
completamente elucidado. Sato et al.36 (1991) após estu-
darem em ratos o mecanismo de ação do alendronato, 
propuseram um mecanismo de atuação que é bastante 
aceito. Segundo os autores, ao atingir concentrações en-
tre 0,1 e 1 mM na região da zona clara, o alendronato é 
capaz de gerar um aumento de permeabilidade iônica na 
borda rugosa dos osteoclastos, promovendo a inativida-
de da célula, que perde a borda rugosa.

Outros mecanismos propostos de ação direta dos bis-
fosfonatos sobre osteoclastos incluem a inibição da liga-
ção ao osso, inibição da diferenciação e recrutamento, e 
ainda interferências nas propriedades estruturais. É cita-
da também a possibilidade da inibição dos osteoclastos 
ocorrer como efeito secundário de uma ação primária no 
osteoblasto que produziria um inibidor de recrutamento 
e sobrevivência dos osteoclastos (Fogelman17, 1996).

Outra característica bastante interessante do bisfosfo-
nato é a capacidade de permanecer incorporado à matriz 
óssea do tecido ósseo neoformado, quando não atua di-
retamente no osteoclasto. A droga permanece farmaco-
logicamente inativa até o momento em que é exposta 
novamente pelo processo de remodelação óssea, voltan-
do a agir nos osteoclastos.

Os resultados favoráveis da utilização dos bisfosfona-
tos na área médica despertaram interesse de pesquisado-
res da área odontológica, quanto à possibilidade de sua 
utilização, inicialmente para o controle de reabsorções 
associadas à movimentação ortodôntica e problemas pe-
riodontais.

A possível utilização dos bisfosfonatos no traumatis-
mo dental, para controle de reabsorções substitutivas, foi 
primeiramente investigada por Liewehr et al.25 (1995), 
que estudaram in vitro a capacidade de fatias de dentina 
imersas em 2 tipos de bisfosfonatos, em resistir à ativida-
de de dentinoclastos. Os achados de que os bisfosfonatos 
são capazes de reduzir a reabsorção de dentina mediada 
por dentinoclastos in vitro, trouxeram uma esperança 
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com relação a sua utilização na prevenção e controle da 
reabsorção substitutiva.

A utilização dos bisfosfonatos de forma sistêmica para 
o tratamento de dentes traumatizados esbarra, na maio-
ria das vezes, no problema de idade da grande maioria 
dos indivíduos acometidos pelo trauma dental. Em geral 
esses indivíduos ainda não apresentam crescimento com-
pleto. A utilização dos bisfosfonatos de forma sistêmica 
poderia acarretar alterações no processo de remodelação 
óssea, causando possíveis danos ao indivíduo com um 
todo.

Surge então a perspectiva de utilizar os bisfosfona-
tos de forma local através de duas possíveis maneiras: 
imergindo-se o dente por um determinado período de 
tempo em soluções contendo bisfosfonato para os ca-
sos de reimplante ou, então, utilizando-se o bisfosfonato 
como uma medicação intracanal.

Levin et al.23 (2001) estudaram em cães os efeitos da 
imersão em solução de alendronato antes do reimplante, 
de dentes avulsionados e mantidos a seco por períodos 
de 40 ou 60 minutos. As raízes que permaneceram imer-
sas no alendronato antes do reimplante apresentaram 
resultados estatisticamente significativos quanto à pre-
sença de maiores superfícies reparadas sem evidências de 
reabsorção. Os autores concluem que a imersão em alen-
dronato resulta em menor perda de estrutura radicular 
por reabsorção. 

Não existem referências publicadas quanto à utiliza-
ção dos bisfosfonatos como medicação intracanal. Com 
os resultados encontrados pelas pesquisas anteriormente 
citadas, supõe-se que o alendronato sódico pode exercer 
um efeito promissor no controle de reabsorções substi-
tutivas pós trauma dental, quando utilizado como medi-
cação intracanal.

Para que o alendronato sódico seja utilizado como 
medicação intracanal, inicialmente se faz necessária a 
demonstração de que a droga é capaz de permear através 
dos túbulos dentinários para agir diretamente na super-
fície radicular. Silveira37 (1999) estudou a permeabilida-
de do alendronato associado ao corante Rodamina B, 
afirmando que a droga é capaz de se difundir através da 
dentina. 

A associação da medicação com um corante deixa 
dúvidas quanto à capacidade de difusão do alendronato, 
pois não se pode determinar se ocorreu difusão somente 

de corante ou se a medicação também se difundiu atra-
vés da dentina. Pesquisas mais específicas, com utilização 
de métodos mais precisos como a cromatografia líquida 
de alta performance ou utilização de marcadores radio-
ativos devem ser desenvolvidas, para que se possa deter-
minar com precisão a capacidade de difusão do alendro-
nato sódico.

Mesmo que o alendronato não seja capaz de se difun-
dir até a superfície radicular externa agindo diretamente 
nos osteoclastos, sua utilização não pode ser descarta-
da. Em hipótese, ao colocar-se o alendronato no canal 
radicular, poderá ocorrer uma ligação deste com a hi-
droxiapatita da dentina radicular. A medicação poderia 
permanecer inativa aguardando o momento de ser libe-
rada pela dissolução da matriz inorgânica, decorrente do 
pH ácido gerado pelo osteoclasto. Depois de liberado, 
o alendronato passaria a atuar diretamente nas células 
reabsortivas impedindo a reabsorção óssea.

Na impossibilidade de ocorrência da ligação entre o 
alendronato e a hidroxiapatita da dentina, o canal ra-
dicular atuaria simplesmente como um reservatório do 
medicamento que seria liberado conforme o processo de 
reabsorção fosse ocorrendo.

Como visto, a possibilidade de utilização do alendro-
nato sódico como medicação intracanal para o controle 
de reabsorções substitutivas parece bastante promissora. 
Porém, um longo caminho de pesquisas in vitro e in vivo 
ainda deve ser percorrido até que o alendronato possa 
provar sua capacidade de preencher a grande lacuna no 
tratamento de dentes traumatizados que é o controle das 
reabsorções substitutivas.

ConCluSÕeS
Atualmente existem medicações comprovadamente 

eficazes para o tratamento das reabsorções inflamatórias 
pós-traumatismo dental. O hidróxido de cálcio é a me-
dicação mais utilizada, sendo recomendadas também a 
associação corticosteróide-antibiótico e a calcitonina.

Quanto ao controle das reabsorções substitutivas, 
ainda não foram encontradas drogas capazes de agir de 
maneira eficaz. Os bisfosfonatos, entre eles o alendrona-
to sódico, aparecem como uma medicação promissora 
na tentativa de controle das reabsorções substitutivas 
pós-traumatismo dental.
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reSumo
Com as mudanças impostas pelo mundo contemporâneo, constata-se, na atuação do profissional da saúde, 
que a pedagogia tradicional tem sido insuficiente para o enfrentamento da realidade da sociedade atual, 
revelando-se na incapacidade de se promover atenção integral à saúde. Nesse contexto, este artigo discute 
a metodologia problematizadora, e sua aplicação na Odontologia que, através da superação da relação 
vertical da educação e de sua contextualização sócio-econômica, política e cultural, possibilita a formação 
de um profissional crítico e capaz de identificar os determinantes sociais mais amplos que condicionam a 
sua prática.
deSCritoreS: Educação em saúde – Profissional de saúde – Educação em Odontologia.

ABStrACt
With the changes imposed by the contemporary world, it is evident in the health professional performance, 
that the traditional pedagogy has been insufficient for confrontation of the reality of the current society as 
revealed by the incapacity to promote comprehensive health care. In this context, this article discuss the 
methodology of problematization, and its application in Dentistry, which through the overwhelming of 
the vertical relation between education and the socioeconomical, political, and cultural contextualization, 
makes possible the formation of a thoughtful professional, capable to identify larger social determining 
factors that condition his/her practice.
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introduÇÃo
 Diante das constantes mudanças ocorridas na nossa 

sociedade, grande ênfase tem sido dada às questões que 
cercam o processo de ensino-aprendizagem, especial-
mente no ensino superior (Raldi et al.10, 2003) reque-
rindo-se dos educadores novos objetivos, habilidades e 
capacidade de percepção de mudanças (Berbel1, 1999) .

Constata-se que a pedagogia tradicional, baseada na 
transmissão de conhecimento, na importância do con-
teúdo e na experiência do professor, e sua metodologia 
têm sido insuficientes para enfrentar as realidades atuais 
(Berbel1, 1999). As necessidades humanas e o compro-
misso de transformação social não aparecem na seleção 
dos conteúdos e na metodologia (Wanderley13, 1992). 
Assim, o ponto central das discussões tem girado em tor-
no da defasagem entre a formação acadêmica e a realida-
de (Berbel1, 1999). É fundamental que alunos e profes-
sores interpretem a realidade para nela poderem intervir, 
já que todo processo educativo precisa ser uma prática 
transformadora, tanto do indivíduo quanto da realidade 
em que este se insere (Silva et al.11,1997).

Atualmente, no Brasil, a tendência pedagógica busca 
a superação da pedagogia clássica, conservando-se seus 
aspectos técnicos (Silva et al.12, 2002). Objetivando a 
melhoria da qualidade do ensino, não se pode mais res-
tringir o conhecimento a aspectos técnico-instrucionais, 
pois toda prática pedagógica está inserida em um con-
texto sócio-econômico, político e cultural, apresentan-
do, implicitamente ou explicitamente, uma concepção 
de homem, de mundo e de sociedade (Silva et al.11,1997; 
Wanderley13, 1992).

Nesse contexto, a pedagogia problematizadora, den-
tro de uma visão de educação libertadora, acredita na 
educação como uma prática social (Berbel1, 1999), pois 
o aluno participa do seu processo de aprendizagem na 
medida em que toma decisões, se tornando um agen-
te de transformação social (Silva et al.11,1997). Trata-se 
de uma pedagogia centralizada na realidade, que busca 
a participação crítico-criativa do aluno com uma pro-
posta que se fundamenta na intencionalidade do ques-
tionamento a respeito do mundo e da realidade em que 
se vive (Bordenave e Pereira2, 1998; Silva et al.11,1997). 
O objetivo do artigo é, então, discutir a metodologia 
problematizadora e sua aplicação na Odontologia, pos-
sibilitando a formação de um profissional crítico e capaz 
de identificar os determinantes sociais mais amplos que 
condicionam a sua prática (Berbel1, 1999).

A pedagogia problematizadora e a metodologia da pro-
blematização

A educação problematizadora tem seus fundamentos 
no Humanismo, entendido aqui como uma corrente fi-
losófica que coloca o ser humano e seus valores acima 
de tudo. Essa proposta de educação existe desde a anti-
güidade grega. A maiêutica de Sócrates (469-399 a.C.), 
compreendida como a arte de fazer nascerem as idéias 
através da problematização, com um interlocutor, con-
tribuiu nos pressupostos filosóficos da metodologia da 
problematização (Berbel1, 1999). Autores como Paulo 
Freire, José Carlos Libâneo e Dermenval Saviani defen-
dem os pressupostos teóricos da educação problemati-
zadora (Berbel1, 1999). Para Freire7, 1989, a educação 
problematizadora desmistifica e problematiza a realidade 
admirada, gerando a percepção daquilo que é inédito. 

Nesse processo, o ponto de partida é o conhecimento 
que o aluno já possui, contextualizado na sua vivência 
de trabalho, situando-se na observação da realidade, no 
reconhecimento de sua experiência prévia e na sua busca 
de alternativas criativas para a resolução dos problemas 
(Raldi et al.10, 2003).

O trabalho em equipe é uma característica importan-
te nessa pedagogia, pois como a realidade é dinâmica, a 
relevância atribuída a “um problema” depende da expe-
riência de vida de cada observador, enriquecendo a dis-
cussão do assunto e favorecendo o diálogo e a reflexão.  
O aluno é protagonista, sendo co-responsável pela sua 
trajetória, trajetória esta que está condicionada pela sua 
ativa participação (Berbel1, 1999). Trata-se de um sujeito 
maduro que desenvolve a capacidade de observação e de 
projetar soluções e que apresenta uma bagagem e experi-
ência que precisa ser considerada e valorizada. Enquanto 
o professor se apresenta um papel secundário, sendo um 
criador das situações de ensino-aprendizagem, cabendo-
lhe a atribuição de selecioná-las segundo as necessidades 
do aluno (Silva et al.11,1997).

As situações de aprendizagem – o conteúdo – são cria-
das a partir da realidade. Utiliza-se o que já se sabe sobre 
a realidade como subisídio para encontrar novas verda-
des e soluções (Berbel1, 1999), não sendo o conteúdo 
um ponto de partida e sim um recurso para que o aluno 
possa atingir os objetivos propostos (Silva et al.11,1997). 
Dessa forma, compreende-se a realidade como algo ina-
cabado, e componente ativo do processo, sendo simul-
taneamente objeto a transformar e agente transformador 
(Bordenave e Pereira2, 1998).
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Nessa proposta, a avaliação assume um caráter cons-
trutivo, de monitoramento do processo de aprendiza-
gem, e não punitivo e de mensuração. Trata-se de uma 
estratégia de realimentação do processo e de acompanha-
mento sistemático da evolução do aluno na construção 
do conhecimento, sendo assim mais uma oportunidade 
de aprendizado. Nesse sentido, a auto-avaliação é consi-
derada um momento de reflexão, quando o aluno apon-
ta seus avanços e dificuldades (Silva et al.11,1997).

A pedagogia problematizadora apresenta várias me-
todologias, sendo orientada por alguns princípios como 
a percepção da realidade e o protagonismo do aluno 
(Bordenave e Pereira2, 1998). Dentre estas, tem-se a me-
todologia problematizadora.

A metodologia da problematização é um poderoso 
recurso metodológico para concretizar os princípios teó-
ricos e filosóficos de uma pedagogia progressista e huma-
nizadora, desde que esses princípios façam parte da in-
tencionalidade do educador, com o propósito maior de 
preparar o ser humano para tomar consciência do mun-
do e também atuar intencionalmente para transformá-lo 
(Berbel1, 1999).

 Enquanto método de educação problematizadora, 
essa metodologia possui características próprias, e é fun-
damentada a partir de várias correntes filosóficas entre as 
quais a Fenomenologia, o Existencialismo e o Marxismo. 
Dentre os vários conceitos dessas correntes que se rela-
cionam com a metodologia da problematização, ressalta-
se: da Fenomenologia, a consideração da realidade como 
um fenômeno a ser desvendado e a intencionalidade da 
consciência que se revela na interação entre sujeito e ob-
jeto, entre o homem e o mundo; do Existencialismo, a 
responsabilização do sujeito pela sua própria essência e 
construção do conhecimento tendo a liberdade como 
conceito central da existência humana; e finalmente do 
Marxismo, a transformação da realidade visando uma 
sociedade mais justa e a concepção da dialética da rea-
lidade, com o conceito de práxis como elemento funda-
mental da relação entre teoria e prática (Berbel1, 1999). 

Dentro dessa metodologia, o arco proposto por 
Charles Maguerez representa uma trajetória pedagógica: 
o processo inicia-se com a observação da realidade, que 
apresenta vários elementos denominados de problemas. 
Através da observação do problema, os alunos expressam 
suas percepções pessoais sobre o mesmo identificando 
seus pontos chaves, ou seja, aquilo que é realmente im-
portante na determinação da realidade observada. A par-
tir das dúvidas sobre cada ponto-chave, os alunos bus-

cam as explicações teóricas sobre o assunto, através de 
diferentes recursos – a teorização, na qual a participação 
do professor é fundamental. Na quarta etapa, os alunos 
devem confrontar a teoria com a sua realidade e formular 
as hipóteses de solução. É aqui que ele desenvolve a cria-
tividade, pois precisa obter ações novas e elaboradas de 
uma maneira que possam transformar a realidade. Após 
análise das hipóteses, o último passo é a aplicação à rea-
lidade das estratégias escolhidas. O problema está solu-
cionado se houver mudança da realidade, caso contrário 
novas hipóteses devem ser construídas e implementadas 
até se conseguir resolvê-lo (Candeias3, 1997).

Dessa trajetória advém um conhecimento que é críti-
co porque permite ao aluno sair de sua realidade e voltar 
a ela com um novo olhar, posicionando-se nesta,  trans-
formando-a e, conseqüentemente,  transformando a si 
próprio Silva12 (2002).

Embora ainda não seja muito utilizada, ou por falta 
de conhecimento da forma de sua utilização ou por ou-
tras razões, pode contribuir em muito para melhorar a 
qualidade do ensino praticado em nosso país (Berbel1, 
1999).

O uso da metodologia problematizadora na Odontolo-
gia

No campo da saúde, o momento histórico de tensão 
se revela pela incapacidade de se promover a saúde das 
pessoas na medida requerida pelas circunstâncias históri-
cas (Feuerwerker6, 2003). 

As propostas de mudança na formação do papel dos 
profissionais da saúde orientadas pelas novas diretrizes 
curriculares apontam para a formação de profissionais 
críticos, capazes de levar em conta a realidade social para 
prestar atenção humana e de qualidade, buscando for-
mar agentes capazes de desenvolver atenção integral à 
saúde (Feuerwerker6, 2003). 

Segundo a comissão da CNE/CES4, 2002, na resolu-
ção n° 3, das diretrizes curriculares nacionais dos cursos 
de graduação, o curso de Odontologia deve apresentar 
um projeto pedagógico, construído coletivamente, cen-
trado no aluno como sujeito de aprendizagem e apoiado 
no professor como facilitador e mediador do processo 
ensino-aprendizagem. O formando deve apresentar uma 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para 
atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Para isso 
o aluno deve ter dentro dos conteúdos a compreensão 
dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis indivi-
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dual e coletivo, do processo saúde-doença. Infelizmente, 
observa-se que as diretrizes curriculares citadas anterior-
mente ficam apenas no papel, visto que a produção de 
conhecimento e a formação profissional estão marcadas 
pelo tecnicismo e elitismo, com uma grande importân-
cia dada às técnicas avançadas, o que resulta em univer-
sidades incapazes de responder às necessidades da socie-
dade, reduzindo com isso sua relevância social (Lemos9, 
2005). 

É importante ressaltar que grande parte do papel do 
profissional da saúde, especificamente o odontólogo, 
envolve transmissão de conhecimentos com objetivo 
maior de promoção de saúde (Candeias3,1997). Os pro-
fissionais/alunos devem sentir-se o tempo todo sujeitos 
do processo educativo e, da mesma maneira, aprender 
a considerar sujeitos o usuário e outros profissionais 
(L’Abbate8,1994). 

Raldi et al10 realizaram um estudo em quatro faculda-
des de Odontologia do estado de São Paulo, duas públi-
cas e duas privadas, com o objetivo de verificar, através 
de um questionário, a opinião dos alunos a respeito do 
papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. 
A amostra constituiu-se de 180 alunos de 3º, 4º e 5º ano. 
Apenas 20% dos alunos admitiram ser sua a responsabi-
lidade pelo aprendizado, e na questão sobre a utilização 
de metodologia interessante pelo professor a mais votada 
foram os seminários. 

Deve-se impor a necessidade de revisão dos conteú-
dos e da orientação da formação no curso de Odontolo-
gia. É fundamental a utilização de metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem, que possibilitem a construção 
dos conhecimentos, a partir dos problemas da realidade, 
bem como a integração de conteúdos básicos e profissio-
nalizantes e entre a teoria e a prática para se superar os 
limites da formação e das práticas clínicas tradicionais 
(Feuerwerker6, 2003). A metodologia da problematiza-
ção tem-se apresentado como uma apropriada alterna-
tiva para atender essas exigências pois, como na era da 
informação os conhecimentos envelhecem muito rapi-
damente, o mais importante não são as informações e 
sim fazer o aluno pensar a realidade criticamente (Frei-
re7, 1989).

Em Odontologia não há relatos na literatura a respei-
to do uso da metodologia problematizadora em cursos 

de graduação ou capacitação pedagógica. Já na Enferma-
gem, a introdução do método do arco como estratégia 
para o ensino dos conteúdos de capacitação pedagógica, 
segundo Silva et al.12, 2002, beneficia ao aluno de gradu-
ação já que favorece um aprendizado que valoriza a ar-
ticulação do conteúdo com o contexto histórico, social, 
cultural e técnico-científico.

Trata-se de uma mudança difícil pois, ainda, para a 
os nossos alunos ser um  bom professor significa apenas 
dominar o conteúdo, escolher as formas adequadas de 
apresentar a matéria e ter bom relacionamento com o 
grupo;  raramente se referem ao posicionamento político 
ou fazem menção à capacidade crítica de análise de so-
ciedade que o professor possa ter (Cunha5, 1992). Além 
disto, os conteúdos ministrados não devem ser trabalha-
dos de forma descontextualizada de sua natureza sócio-
política, uma vez que a formação profissional é dirigida 
a uma sociedade (Berbel1, 1999). E como diz Freire7, 
1989: “a educação deve servir para a libertação do ser 
humano, sendo voltada a transformar a realidade a partir 
das razões do aprendiz, levando-o a pensar a realidade 
criticamente”.

ConCluSÃo
A educação não é um fenômeno pronto e único, pois 

se trata de um processo inserido num contexto histó-
rico multidimensional. Assim, o comprometimento e a 
consciência dos atores do processo ensino-aprendizagem 
(professores e alunos) é de extrema importância para 
uma educação que prepare o ser humano para tomar 
consciência do mundo e atuar intencionalmente para 
transformá-lo.

O uso da metodologia problematizadora no curso de 
Odontologia, com o relacionamento constante dos pres-
supostos teóricos e a realidade vivida, na qual o aluno se 
vê envolvido no presente e futuro, possibilitaria o desen-
volvimento integral do papel do profissional que poderia 
responder aos requerimentos da sociedade com maior 
propriedade crítica no seu espaço de trabalho, acarretan-
do em melhoria da qualidade da assistência odontológica 
prestada. Assistência esta focada na saúde e não na doen-
ça e que contempla os determinantes sócio-econômicos, 
políticos, culturais e comportamentais desse processo.
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reSumo

O presente trabalho realiza uma breve revisão de literatura sobre a síndrome de Lowe, uma desordem ge-
nética que leva a alterações oculares, cerebrais e renais, e relata o tratamento odontológico efetuado num 
paciente com essa síndrome, enfatizando as características buco-dentais encontradas e a necessidade de se 
instituir programas de prevenção rigorosos, pois os pacientes com síndrome de Lowe apresentam, entre 
outras coisas, retardo mental severo, graves problemas visuais e desenvolvimento motor reduzido, que 
interferem diretamente na capacidade de se realizar um controle mecânico domiciliar efetivo do biofilme 
dental pelo binômio cuidador-paciente.

deSCritoreS: Síndrome de Lowe - Cárie dentária.

ABStrACt

This paper presents a review about Lowe syndrome, a rare genetic condition that causes physical and men-
tal handicaps, medical problems as in kidneys changes. It describes the dental findings and dental care of 
a fifteenth year old boy with this syndrome. Dental treatment was aimed at serious prevention programs 
once this patients present, among other medical features, great eyes problems, mental retardation ranging 
from borderline to severe and delayed motor development which interferes directly with the dental-plaque 
biofilm control at home by their family members.

deSCriptorS: Lowe’s syndrome - Dental caries.
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introduÇÃo e reviSÃo de literAturA
A síndrome de Lowe, também conhecida como sín-

drome óculo-cérebro-renal, foi descrita pela primeira vez 
em 1952. É uma doença recessiva, ligada ao cromossomo 
X, que se desenvolve apenas em indivíduos do sexo mas-
culino (Chandler e Grant3, 1965; Tsai e O’Donnell11, 
1997; Ungewickell e Majerus12, 1999). Sushy e Nuss-
baum10 (2002) acreditam que a doença seja resultado de 
mutações no gene OCRL1, responsável pela produção de 
uma enzima fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 5-fosfatase. 
Devido à deficiência dessa enzima, as funções celulares 
reguladas pelo Complexo de Golgi tornam-se anormais 
levando a diversas falhas no desenvolvimento, e ao apa-
recimento de manifestações clínicas tais como cataratas, 
problemas renais e cerebrais, presentes em pacientes com 
síndrome de Lowe.

A síndrome de Lowe acomete apenas indivíduos do 
sexo masculino, entretanto as mães dos pacientes afe-
tados são portadoras assintomáticas, podendo apresen-
tar finas opacificações no cristalino (Chandler e Grant3 

1965; Lin et al.8, 1999). 
Como sugere a terminologia, síndrome óculo-cére-

bro-renal, suas principais características são: alterações 
congênitas oculares (catarata e glaucoma), retardo men-
tal, hipotonia muscular, hiperreflexia, atraso no desen-
volvimento motor, convulsão (Harrison et al.5, 1999; 
Tsai e O´Donnell11, 1997), problemas de comporta-
mento, envolvimento renal, baixa estatura, tendência a 
desenvolver raquitismo, fraturas ósseas e escoliose (Iz-
quierdo e Avellaneda6, 2002). Osteoporose, criptorqui-
dia, contraturas articulares, pectus escavatum (tórax de 
sapateiro), craniosinostoses (fechamento prematuro dos 
ossos do crânio) e cálculos renais também podem estar 
presentes (Izquierdo e Avellaneda6, 2002). A expectativa 
de vida está por volta de 30-40 anos se não houver com-
plicações (Ungewickell e Majerus12, 1999; Dressman et 
al.4, 2000; Kruger et al.7, 2003; Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004).

Durante o período neonatal os pacientes já podem 
apresentar problemas oftalmológicos severos como cata-
rata congênita, freqüentemente associada ao glaucoma, 
resultando na diminuição da visão ou cegueira. O retardo 
mental também pode ser evidente nessa fase (Harrison et 
al.5, 1999; Tsai e O’Donnell11, 1997). Na infância a do-
ença é caracterizada por anomalias metabólicas. Diversos 
garotos com síndrome de Lowe nascem ou desenvolvem 
problemas renais com um ano de idade. Isto é caracteri-
zado pela perda anormal de certas substâncias pela uri-

na, incluindo bicarbonato, sódio, potássio, aminoácidos, 
ácidos orgânicos, albumina e outras proteínas pequenas, 
cálcio, fosfato, glucose e L-carnitina. Na síndrome de 
Lowe, a síndrome de Fanconi pode ser moderada e en-
volver apenas algumas substâncias, ou ser severa e en-
volver grandes perdas de muitas substâncias, podendo 
serem prescritos medicamentos para repor as substâncias 
perdidas (Harrison et al.5, 1999; Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004). Porém, a evolução da doença é marcada 
pelo agravamento do retardo mental e dos problemas of-
talmológicos, e ainda pode ocorrer óbito em função da 
insuficiência renal progressiva ou de infecções recorren-
tes (Bresolin et al.2, 1989; Tsai e O’Donnell11, 1997; Iz-
quierdo e Avellaneda6, 2002). Também devem ser trata-
das de forma especial as alterações de comportamento  e 
do aparelho locomotor (Izquierdo e Avellaneda5, 2002).

Não existe tratamento curativo específico, mas vários 
sintomas podem ser tratados efetivamente por medica-
mentos, cirurgia, terapia física e ocupacional e educa-
ção especial. O tratamento é paliativo e visa a correção 
dos distúrbios metabólicos. As principais medidas tera-
pêuticas baseiam-se no aporte de eletrólitos, diuréticos 
e anti-inflamatórios não-esteroidais, com reposição de 
bicarbonato e xarope de fosfato sempre que necessário, 
além do uso de vitamina D nos casos de raquitismo e 
encaminhamento a programas de reabilitação (Bresolin 
et al.2, 1989; Izquierdo e Avellaneda6, 2002).

O diagnóstico da síndrome de Lowe é feito geral-
mente por geneticistas. Além do diagnóstico sintomáti-
co, que compreende catarata ao nascimento, hipotonia 
muscular, possível disfunção renal e história familiar, 
existem dois testes precisos para diagnosticar a síndrome 
que são a deficiência enzimática, possível graças à desco-
berta da enzima deficiente fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 
5 fosfatase e a análise de DNA (Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004). 

O objetivo do trabalho é divulgar à classe odontoló-
gica informações a respeito da síndrome de Lowe, uma 
condição genética rara, sobre a qual existem poucos re-
latos na literatura específica. Será ainda descrito um caso 
clínico sobre o tema, enfatizando as características bucais 
e o tratamento odontológico. 

relAto do CASo ClíniCo 
Paciente do gênero masculino, 15 anos e 8 meses de 

idade, compareceu ao Centro de Formação de Recursos 
Humanos Especializado no Atendimento Odontológico 
a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia de 



224

Ortolan ASO, Díaz-Serrano KV, Borsatto MC, Mantovani CPT, Queiroz AM. Características bucais e tratamento odontológico em pa-
ciente com Síndrome de Lowe. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):222-8

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para trata-
mento odontológico. 

Durante a anamnese, na obtenção da história fami-
liar, a mãe relatou que apenas um de seus seis filhos (três 
homens e três mulheres) foi diagnosticado com síndro-
me de Lowe. 

Na história médica pré-natal, foi relatado que a ges-
tação foi normal, o parto sem complicações (cesariana) 
e o bebê nasceu a termo, não tendo sido percebidas alte-
rações fenotípicas.

Na história médica pós-natal, a mãe relatou que aos 2 
meses de idade a criança não enxergava, tinha movimen-
tos rápidos dos olhos (nistagmo) e não seguia objetos em 
movimento. Apresentava, ainda, urina com cheiro forte, 
fato observado desde o nascimento.

Com 3 meses a criança apresentou diarréia, vômitos, 
desidratação e crises convulsivas, tendo sido iniciado o 
uso de medicamentos anti-convulsivantes. A catarata 
congênita foi diagnosticada aos 9 meses de idade.  

O paciente foi diagnosticado com síndrome de Lowe 
pela associação de achados clínicos (catarata congênita, 
enoftalmia, hipotonia de eixo e de membros) e labora-
toriais (osteoporose difusa e proteinúria), por volta dos 
12 meses de idade, e na mesma época foi submetido à 
anestesia geral para fazer cirurgia da catarata congênita.  
Aos 2 anos apresentou glaucoma congênito.

No exame físico extra bucal atual, observou-se que o 
paciente apresenta baixa estatura, baixo peso, aumento 
das articulações das mãos e dificuldade em se locomo-
ver (Fig. 1). Durante a inspeção loco-regional, ou seja, 
região da cabeça e pescoço, observaram-se cabelos finos, 
catarata, microftalmia, enoftalmo, nistagmo, hipotonia 
dos músculos faciais e mastigadores e saliência frontal 
(Fig. 2).

Durante o exame radiográfico foi notada a retenção 
prolongada do dente 53 (Fig. 3) e a presença de cistos 
dentígeros ao redor das coroas dos dentes 35 e 45 (Fig. 
4A e B). O exame físico intrabucal permitiu observar 
extensa hiperplasia gengival, presença de cálculo dental 
na região de incisivos inferiores e higiene bucal insatisfa-
tória, porém sem a presença de lesões de cárie. Evidência 
de maloclusão severa caracterizada por mordida aberta 
anterior, mordida cruzada posterior e maxila extrema-
mente atrésica também puderam ser observadas (Fig. 
5).

O tratamento odontológico foi realizado em ambien-
te ambulatorial, sem qualquer tipo de sedação, entretan-

to sob restrição física de movimentos, realizando-se con-
tenção por meio de faixas.

Inicialmente a mãe recebeu instruções sobre higie-
ne bucal, enfatizando-se a necessidade de se realizar o 
controle mecânico do biofilme dental, o qual foi muito 
difícil em função da não cooperação do paciente. Assim 
foi feita a prescrição de embrocação com digluconato de 
clorexidina 0,12%, uma vez ao dia, por um período de 6 
meses. Realizaram-se raspagem, alisamento e polimento 
dentário, aplicação tópica de flúor e extração do dente 
53. Retornos periódicos mensais foram agendados para 
controlar a higiene bucal. 

Nos retornos subseqüentes, observou-se melhora no 
padrão de higienização bucal e menor presença de cál-
culo dentário, porém, a hiperplasia gengival não sofreu 
regressão.

diSCuSSÃo
A síndrome de Lowe possui padrão de herança reces-

sivo e ligado ao cromossomo X (Harrison et al.5, 1999). 
Por ser uma doença grave e hereditária, o diagnóstico 
precoce é de grande importância para o aconselhamento 
genético, devendo ser realizado quando da presença de 
história familiar positiva e diante de suspeita pré-natal 
da síndrome (Bresolin et al.2, 1989). Pelo fato das mães 
de meninos afetados poderem apresentar finas opacifi-
cações no cristalino, Lin et al.8 (1999) aconselham que 
mulheres em idade fértil, em casos específicos, sejam 
examinadas por oftalmologistas, sendo que o exame da 
lâmpada de fenda ou bio-microscopia são testes sensíveis 
para identificar as portadoras da síndrome. Há também 
a análise do DNA, que pode ser feita para identificar 
portadoras da síndrome, embora o exame oftalmológico 
seja o mais fácil de ser realizado (Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004).

Uma das principais características dos pacientes com 
síndrome de Lowe é a catarata congênita (Harrison et 
al.5, 1999; Bresolin et al.2, 1989; Izquierdo e Avellaneda6, 

2002). Essa condição aparece freqüentemente associada 
à diminuição da espessura corneana, que se manifesta 
pelo aparecimento das chamadas escleróticas azuis, glau-
coma (aumento anormal da pressão intra-ocular), má 
formação do ângulo da câmara anterior e íris, em menor 
proporção a microftalmia (olhos pequenos), pupilas mi-
óticas (estreitamento permanente com imobilidade mais 
ou menos completa da pupila, como conseqüência de 
um transtorno da inervação da íris), buftalmo (aumento 
considerável do volume do olho), e enoftalmo (afunda-
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mento do olho na órbita). Todas essas alterações confe-
rem aos meninos com síndrome de Lowe um aspecto 
facial característico (Izquierdo e Avellaneda6, 2002).

Com relação aos achados buco-dentais em pacientes 
com síndrome de Lowe há poucos relatos na literatura. 
Apinhamento dental, erupção retardada da dentição per-
manente, retenção prolongada de dentes decíduos e tau-
rodontismo foram descritos por Harrison et al.5 (1999). 
Os mesmos autores ainda observaram folículos dentais 
aumentados, hipoplasia do esmalte, fileira dupla de den-
tes decíduos, atresia do palato e cistos dentais. De acordo 
com Izquierdo e Avellaneda6, (2002) os cistos de erup-
ção parecem ser comuns durante a erupção dentária mas 
geralmente desaparecem quando a dentição permanente 
está completa. Batirbaygil e Turgut1 (1999) observaram 
palato atrésico, múltiplos cistos e hematomas de erupção 
e Harrison et al.5 (1999) relataram a mobilidade anormal 
de dentes em pacientes com síndrome de Lowe. No pre-
sente caso o paciente apresentava, dentre essas caracterís-
ticas, retenção prolongada do dente 53, atresia do palato 
e cistos dentígeros na região de pré-molares inferiores. 

Foi observada, ainda a mordida aberta anterior, a mordi-
da cruzada posterior e extensa hiperplasia gengival.

A hiperplasia gengival, provavelmente, foi decorrente 
do uso de medicamentos anti-convulsivantes (Fenobar-
bital e Carbamazepina) pelo paciente, que tinha episó-
dios convulsivos, e não do resultado direto da síndro-
me. A regressão da hiperplasia gengival só ocorrerá com 
a remoção ou troca da medicação, entretanto deve-se 
primeiramente avaliar os riscos e benefícios de tal pro-
cedimento. A atresia maxilar tende a aumentar com o 
decorrer do tempo se não for adotada nenhuma forma 
de tratamento. No presente caso clínico, em função da 
idade do paciente, a disjunção da maxila por meio de um 
aparelho disjuntor de Hass não seria mais possível. Essa 
só poderia ser realizada por meio de uma cirurgia ortog-
nática, porém a mãe não concordava com intervenções 
que necessitassem internação hospitalar e anestesia, a não 
ser em caso onde estivesse em risco a vida do paciente.

Este trabalho está de acordo com os autores Tsai e 
O’Donnell11, 1997 que relatam que os cuidados bucais 

Fig. 1- Paciente com baixa estatura, baixo peso e dificuldade de 
locomoção

Fig. 2 -  Na inspeção loco-regional observa-se a presença de cabelos 
finos, fronte proeminente, microftalmia, enoftalmo e nistagmo.
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são complicados para um paciente com síndrome de 
Lowe, devido às suas habilidades limitadas de comuni-
cação e entendimento, e reduzida capacidade de coope-
ração.

O déficit intelectual severo desses indivíduos dificul-
ta e até mesmo impede a adoção de medidas de gerencia-
mento comportamental não aversivo, sendo necessária, 
muitas vezes, a restrição física dos movimentos. No pre-
sente caso optou-se pelo atendimento ambulatorial com 
o uso de faixas de contenção. O atendimento ambulato-
rial permite que se realizem diversas sessões de atendi-
mento clínico, e um tratamento não mutilador. As faixas 
de contenção evitam a administração de mais drogas a 
pacientes com condições físicas precárias, que já utilizam 
inúmeros medicamentos.

A higiene bucal em casa também é complicada em 
pacientes com síndrome de Lowe. Assim, o responsável 
pelo paciente deve ser responsabilizado pela sua realiza-
ção. Para isso, ele deve ser precisamente informado sobre 
sua importância e treinado a realizá-la. Caso sua realiza-
ção em casa seja muito difícil ou impossível, e o dentista 
perceba que esteja sendo realizada de forma precária, ou 
não esteja sendo realizada, recomenda-se o uso de agen-
tes antimicrobianos como o digluconato de clorexidina 
0,12%, aplicados uma a duas vezes ao dia, por um mês, 
e, se necessário, esse período poderá ser prorrogado. 

Fig. 3 -  Radiografia oclusal onde se observa a retenção prolongada do 
dente 53.

Fig. 4A e B -  Radiografias periapicais onde se visualiza a presença de 
cistos dentígeros ao redor das coroas dos dentes 35 e 45.

Retornos periódicos ao consultório odontológico de-
vem ser agendados. A periodicidade deve variar confor-
me o risco/atividade de cárie do paciente e a dificuldade 
de higienização em casa. No presente caso, os retornos 
mensais se deram em função da falta de condições da 
mãe em higienizar a boca em casa, e mesmo o paciente 
apresentando baixa atividade de cárie, a possibilidade de 
ocorrer doença periodontal era alta, pois ele era respi-
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Fig. 5 -  Aspecto clínico intrabucal no qual se verificam atresia acentu-
ada de palato e hiperplasia gengival medicamentosa.

rador bucal, apresentava problemas oclusais, hiperplasia 
gengival medicamentosa e acúmulo grande de biofilme 
dentário e cálculo. 

ConCluSÃo
A síndrome de Lowe é uma doença extremamente 

rara, que apresenta sinais clínicos e sub-clínicos desde o 
nascimento, e que pode ser evitada em casos de história 
familiar positiva, através do exame oftalmológico para 
identificação de mães portadoras e do aconselhamento 
genético. Existem poucos relatos na literatura com rela-
ção aos achados bucais específicos e ao tratamento odon-
tológico de pacientes com síndrome de Lowe, uma vez 
que a ênfase é dada aos problemas oftalmológicos, neu-
rológicos e renais. Assim se torna importante ressaltar 
que, neste paciente, dentre os achados bucais já relatados 
por outros autores, pôde-se observar a presença de cis-
tos dentígeros, a retenção prolongada de dente decíduo 
e a atresia do palato. E, como características ainda não 
descritas na literatura, foram observadas mordida aberta 
anterior, mordida cruzada posterior e extensa hiperplasia 
gengival medicamentosa. É válido, também, informar 
que o tratamento odontológico pode ser realizado de 
forma habitual, devendo ser iniciado o mais cedo pos-

sível, quando o primeiro dente do bebê irromper, para 
que se apliquem rigorosas medidas preventivas, uma vez 
que a manutenção de uma higiene bucal criteriosa em 
ambiente domiciliar é difícil em função de problemas 
relacionados ao déficit intelectual severo, dos graves pro-
blemas visuais e do desenvolvimento motor reduzido.
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FluoroSe dentáriA por ingeStÃo de dentiFríCio: relAto de CASo ClíniCo

DENTAL FLUOROSIS ASSOCIATED wITH INGESTION DENTIFRICE: REPORT OF CLINIC CASE.
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reSumo
Apresenta-se um caso de fluorose dentária por ingestão de dentifrício e conclui-se recomendando-se algu-
mas medidas para limitar a toxidade crônica dos dentifrícios fluoretados.
deSCritoreS: Fluorose dentária - Dentifrícios - Flúor.

ABStrACt
It is presented a case of dental fluorosis and it follows recommending some measure for limiting chronic 
toxicity dentifrices fluorides.
deSCriptorS: Fluorosis, Dental - Dentifrices - Fluorine.
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introduÇÃo
O flúor* vem sendo utilizado, sob diversas formas, 

como instrumento eficaz e seguro na prevenção e con-
trole da cárie dentária. Por isso é considerado elemento 
estratégico das tecnologias empregadas nos sistemas de 
prevenção em saúde bucal (São Paulo14, 2000).

A descoberta do efeito preventivo do flúor o transfor-
mou no principal agente utilizado na prevenção da cárie 
em todo o mundo, seja na forma sistêmica ou tópica. 

A ação preventiva do flúor, inicialmente, foi atri-
buída à sua incorporação ao esmalte dentário, durante 
o período de formação dos dentes, tornando-os mais 
ácido-resistentes. Porém, pesquisas epidemiológicas e 
laboratoriais sugerem que o efeito preventivo do flúor, 
predominantemente, ocorre após a erupção dos dentes, 
por meio de ação tópica. Esses mecanismos incluem: ini-
bição da desmineralização, fortalecimento do processo 
de remineralização e interferência na atividade enzimá-
tica das bactérias da placa dental (Centers for Disease 
Control and Prevention7, 1999).

O Centers for Disease Control and Prevention - CDC 
identificou a fluoretação das águas de abastecimento pú-
blico como uma das dez maiores invenções do século XX 
(CDC8 1999) Além da água fluoretada, também os den-
tifrícios têm sido amplamente utilizados como veículo 
para o uso do flúor (Oliveira et al.13, 2001).

Severas críticas ocorrem enquadrando a fluoretação 
artificial como uma medida inadequada por ser incon-
trolável. No entanto, segundo alguns autores Narvai11, 
2000; Oliveira et al.12, 2000; São Paulo14, 2000, não exis-
te base científica para justificar eventuais interrupções 
no seu uso, sua segurança e eficácia estão sobejamente 
comprovadas. 

Dentifrícios 
Os dentifrícios, que até os anos 60 tinham papel 

meramente cosmético, elevam-se à condição de agentes 
preventivos. Em todo o mundo ocidental foi crescente a 
incorporação do flúor aos dentifrícios no terço final do 
século XX, aceitando-se que seu “poder preventivo” está 
em torno de 20 a 40%, sendo compatível com a fluore-
tação da água e podendo, portanto, utilizado concomi-
tantemente (Narvai11, 2000).

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Mi-
nistério da Saúde, por meio da Portaria n° 22, de 20 de 

dezembro de 1989, normatizou a utilização de fluoretos 
nos dentifrícios e estabeleceu critérios para sua comercia-
lização. Determinou que a concentração inicial do flúor 
solúvel, iônico ou ionizável fosse, no mínimo, igual a 
1.000 ppm e no máximo a 1.500 ppm e que mantivesse, 
durante o prazo de validade, a concentração mínima de 
600 ppm de flúor solúvel (Brasil6, 2004).

Deve-se ressaltar que o flúor no dentifrício é quase 
que totalmente biodisponível significando que, virtual-
mente, todo flúor ingerido durante a escovação deverá 
ser absorvido. Foi demonstrado que a ingestão de 0,6g 
de dentifrício, contendo 1.000 ppm de íons flúor (1g é 
a quantidade média de dentifrício colocado na escova) 
pode levar a um aumento nos níveis plasmáticos de flúor 
que alcançam valores comparáveis à ingestão de compri-
midos com 0,5mg de NaF (Barros5, 2001).

Vários estudos têm sido desenvolvidos para verificar a 
quantidade ingerida de dentifrício durante a escovação, 
sobretudo em criança de baixa idade, e qual seria o risco 
dessa ingestão. Em um estudo, os autores Barnhart et al4, 
2001 concluíram que crianças entre 2 e 4 anos de idade 
ingerem cerca de 35% do dentifrício utilizado na escova-
ção e entre as idades de 5 e 7 anos cerca de 14%. 

A American Academy of Pediatrics recomenda que, 
para atingir benefícios para saúde dental, a ingestão di-
ária de fluoreto deve ficar entre 0,05 e 0,07 mg/Kg peso 
e para evitar o risco de fluorose essa ingestão não deve 
exceder 0,1 mg/Kg peso2.

Fluorose
A fluorose dentária origina-se da exposição do ger-

me dentário, durante o seu processo de formação, a altas 
concentrações do íon flúor. Como conseqüência, surgem 
defeitos de mineralização do esmalte, com severidade di-
retamente associada à quantidade ingerida. Geralmente, 
o aspecto clínico é de manchas opacas no esmalte, em 
dentes homólogos, até regiões amareladas ou castanhas 
em casos de alterações mais graves (DenBesten9, 1999).

O período de desenvolvimento em que os dentes es-
tão mais sujeitos a fluorose parece ser dos 22 aos 26 me-
ses de idade da criança. Para os incisivos permanentes, 
em particular, é perigosa a ingestão de flúor em excesso 
até os cinco anos e meio de idade (Silva15, 1999).

Os mecanismos precisos, por meio dos quais os flu-
oretos produzem lesões no esmalte dentário, são ainda 

* O flúor raramente existe isolado e na natureza encontra-se sobre a forma de íon [F-], assim, quando nos referimos ao “flúor”, este termo corresponde ao íon flúor (ou 
fluoreto livre) 3.
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Figura 1 –  Vista oclusal superior. Dentição decídua livre de cárie e 
sem sinal de fluorose.

obscuros. Sabe-se que os ameloblastos são mais afetados 
durante o estágio de maturação celular e que na presença 
de doses excessivas de flúor produzem uma matriz de 
esmalte alterada (Oliveira et al12, 2000 e Silva15, 1999).

Para que a fluorose possa vir a desenvolver-se, o flúor 
precisa estar na corrente sanguínea, durante a formação 
do esmalte dentário. Dessa maneira, são consideradas 
como fonte potenciais às administrações sistêmicas de 
fluoretos. Esse fato explicita o papel dos dentifrícios flu-
oretados como risco para o desenvolvimento da fluorose, 
isto é, o período crítico para o desenvolvimento da flu-
orose coincide com a faixa etária (inferior aos seis anos) 
na qual as crianças ainda ingerem grande quantidade de 
dentifrício durante a escovação (Medeiros et al10, 2002)

relAto de CASo ClíniCo
Trata-se de uma criança do sexo masculino, atual-

mente com nove anos de idade, nível cognitivo elevado, 
terceiro filho de uma família de nível socioeconômico 
alto.

A criança durante aproximadamente cinco anos, isto 
é, do segundo ano de vida até os sete, apresentou o há-
bito de engolir o dentifrício utilizado durante a higie-
ne bucal. Dessa forma, durante esse período ela ingeriu 
todo o dentifrício usado nas quatro escovações diárias, 
que eram realizadas pela mãe. Até por volta dos três anos 
de idade o dentifrício utilizado foi um infantil que con-
tém 1.100 ppm de flúor e a partir daí um outro disponí-
vel no comércio (1.500 ppm de flúor).

Quando perguntadas, a criança e a mãe, sobre a razão 
do hábito, a criança não soube responder e a mãe disse 
desconhecer os problemas que poderiam advir dessa in-
gestão. Os outros dois irmãos, com 19 e 22 anos, não ti-

veram esse hábito e, portanto, não apresentam nenhum 
sinal de fluorose. 

A mãe relata que não fez uso de suplementação de 
flúor durante a gestação e que também nunca ofereceu 
flúor sistêmico à criança e esta sempre gozou de boa saú-
de geral.

A criança reside em cidade que oficialmente possui 
água de abastecimento fluoretada, porém, essa água é 
utilizada apenas no preparo dos alimentos. Para beber a 
criança faz uso de água mineral fluoretada (0,12 ml/L).

Durante a fase de dentição decídua a criança fez 
quatro visitas de rotina ao dentista, sendo que em duas 
dessas foi realizada profilaxia e aplicação tópica de flúor, 
porém, nenhuma recomendação sobre o uso correto do 
dentifrício foi feita.

A ingestão do dentifrício fluoretado só foi interrom-
pida a partir do diagnóstico da doença, aos sete anos de 
idade, com o irrompimento dos primeiros molares per-
manentes. 

Clinicamente, a criança apresenta a dentição decí-
dua livre de cárie e sem sinal de fluorose (Figuras 1,2). A 
dentição permanente mostra os primeiros molares e os 
incisivos inferiores com manchas brancas opacas que co-
brem parcialmente as coroas (Figuras 3,4). Já, nos incisi-
vos superiores as manchas são mais severas e estendem-se 
por toda face vestibular (Figura 5).

diSCuSSÃo
Para limitar a toxicidade crônica dos dentifrícios flu-

oretados, em concordância com alguns autores (Alves e 
Haas1, 2001; Barnhart et al.4, 1974; Narvai 11, 2000; Oli-
veira12, 2000)  recomenda-se: 

Figura 2 –  Vista oclusal inferior. Dentição decídua livre de cárie e 
sem sinal de fluorose.
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O acréscimo de “alertas” nas embalagens e no corpo 
do produto advertindo sobre os problemas quanto a in-
gestão excessiva de flúor e os riscos de fluorose dentária.

A supervisão dos pais no momento da escovação, de 
forma a controlar a quantidade utilizada (máximo um 
grão de ervilha) de dentifrício, além de evitar a deglu-
tição.

O desenvolvimento de ações efetivas de vigilância sa-
nitária na mensuração da dosagem de flúor, indicada no 
produto pelos fabricantes.

A efetividade de medidas tais como: redução do teor 
de flúor dos dentifrícios infantis e a remoção do seu sa-
bor agradável para não favorecer a maior ingestão pela 
criança, merecem mais estudos.

Este relato de caso apresentado deixa clara a impor-
tância da atuação dos profissionais de Odontologia e da 
saúde, de modo geral, no que tange à orientação de mães 
e crianças sobre o uso racional do flúor, seja em sua for-
ma sistêmica ou tópica. 

ConCluSÕeS
Diante do exposto é fundamental a correta utilização 

dos compostos fluorados para que se obtenha o máximo 

Figura 3 –  Vista lateral direita. Molares permanentes apresentando 
fluorose dentária.

Figura 5 –  Vista anterior. Fluorose dentária. Incisivo central esquer-
do já apresenta porção de esmalte desprendido, próxima à 
região cervical. 

Figura 4 –  Vista lateral esquerda. Molares permanentes apresentan-
do fluorose dentária.

de benefício no controle da cárie com o mínimo de risco 
de ocorrência da fluorose dentária.

Atualmente, o poder preventivo do flúor, na Odon-
tologia, é uma realidade, mas a continuidade do seu uso 
em ações de saúde requer medidas de vigilância cada vez 
mais precisas, sem as quais há risco de produção iatro-
gênica de fluorose dentária em níveis inaceitáveis (Nar-
vai11, 2000).
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Para outras categorias de artigos o formato dos resumos deve ser o narrativo com até 250 palavras. Dar preferência ao uso 
da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa.

Descritores São palavras-chave que identificam o conteúdo do trabalho. Para a escolha dos descritores, consultar, em português, os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/BIREME, disponível em www.bireme.br/decs) e, em inglês, Medical Subject Headings 
(MeSH/IM). Caso não forem encontrados descritores disponíveis para cobrir a temática do manuscrito, poderão ser indi-
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b) Name and surname of  author(s). The author(s) is/are urged to spell his/her/their names in a constant formatting, for 
the sake of  indexing.
c) Footnotes should indicate the institution where the study was carried out as well as the academic title, office held and e-
mail of  the author(s).

title page

Abstract The abstract should be presented in English and Portuguese. If  the article is written in Spanish, it should be presented both 
in Spanish and English. For original articles, up to 250 words and containing structured information consisting of  Introduction 
(purpose of  the study or research), methods (material and employed methods), Results (main results with specific data), and 
Conclusions (the most important ones).
For articles of  other types, the abstract should have be in narrative form, with up to 250 words. Prefer verbs in the third 
person singular, and in the active voice.

Descriptors Key-words that identify the content of  the study. When selecting descriptors, refer to the Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS BIREME, available at www.bireme.br/decs), for Portuguese, or to the Medical Subject Headings (MeSH/IM), for English. 
If  established descriptors that reflect the content of  the manuscript are not available, common terms or expressions may 
be used instead.

Structure of  the 
articles 

Scientific articles must contain INTRODUCTION, METHODS, RESULTS, DISCUSSION, CONCLUSIONS and 
ACKNOWLEDGMENTS (when applicable). Clinical case reports must include a brief  introduction, a description and 
discussion of  the case or technique, and conclusions.

References The bibliographic references should be presented in alphabetical order, numbered sequentially, and presented according to 
the Vancouver style. Titles of  periodicals should be italicized and abbreviated in accordance with the Index Medicus (List 
of  Journals Indexed in Index Medicus, available at http://www.nlm.nih.gov). All authors up to six should be listed; if  more than 
six, the first six should be listed and followed by the expression et al. References are of  the authors’ responsibility and must 
be in accordance with the original.

Reference 
examples

Mailing of  manuscripts

The author can send two copies on paper and one in 
CD Rom to: Revista de Odontologia da UNICID 
Comissão de Publicação
A/c Mary Arlete Payão Pela - Biblioteca. 
Rua Cesário Galeno, 432/448
Tel. (0**11) 2178-1219
CEP 03071-000
São Paulo - Brasil 
E-mail: mppela@cidadesp.edu.br

Vellini-Ferreira F. Ortodontia - diagnóstico e planejamento clínico. 3ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 1998.
 
Kane AB, Kumar V. Patologia ambiental e nutricional. In: Cotran RS. Robbins - patologia estrutural e funcional. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.

Ong JL, Hoppe CA, Cardenas HL, Cavin R, Carnes DL Sogal A et al. Osteoblast precursor cell activity on HA surfaces of  
different treatrnents. J Biomed Mater Res 1998; 39(2): 176-83.

World Health Organization. Oral health survey: basic methods. 4th ed. Geneve: ORH EPID: 1997.

Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. lmunoterapia. Disponível em: http://inca.gov.br/tratamento/imunoterapia.htm (lI 
mar. 2002).

Mutarelli OS. Estudo in vitro da deformação e fadiga de grampos circunferenciais de prótese parcial removível, fundidos em liga de cobalto-cromo 
e em titânio comercialmente puro. [tese de doutorado] São Paulo: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 
2000.

Ribeiro A, Thylstrup A, Souza IP, Vianna R. Biofilme e atividade de cárie, sua correlação em crianças HIV+. ln: 16ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica; 1999; set 8; Águas de São Pedro. São Paulo: SBPqO; 1999.
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• Photographic illustrations must be submitted as slides or negatives, the latter 
accompanied by photo prints.

• Amateur or semi-professional digital cameras (“Movie” etc.) are not recommended 
to produce images for reproduction by the printing press. Conventional cameras 
(that use film) are preferred.

• Illustrations inserted in text or presentation applications (Word for Windows, 
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