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E D I T O R I A L

Prof. Dr. Claudio Fróes de Freitas
Diretor do Curso de Odontologia

da Universidade de Cidade de São Paulo

Caros Leitores,

Nos dias atuais, torna-se imprescindível que o acadêmico e o profissional, de todas as Áreas das Ciências, 
tenham acesso de forma impressa e/ou digital (formato eletrônico) aos trabalhos publicados em periódi-
cos nacionais e internacionais.

A rapidez com que são gerados novos conhecimentos, e em particular a divulgação dos mesmos, dificulta 
aos Professores a sua tarefa de  multiplicadores de informação, independentemente da sua natureza, e 
também ao alunado, na busca de complementar sua formação, em todos os níveis de capacitação, pois o 
mundo do trabalho exige que o profissional esteja preparado para a sua área de atividade, a qual se ca-
racterizará por uma atuação envolvida em constante renovação de conceitos e atitudes pertinentes a um 
contexto cada vez mais  globalizado. 

Cabe ressaltar que se deve estar atento à qualidade de como está sendo veiculada a informação, no que diz 
respeito não somente ao conteúdo como também à idoneidade de quem o produz.

Por isso a Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo está procurando sempre, em cada 
fascículo, aprimorar o seu conteúdo, e dessa forma colaborar na formação do alunado e, com certeza, 
prepará-lo para um melhor desempenho profissional.



A REViSTA dE OdOnTOLOGiA dA UniVERSidAdE CidAdE dE SÃO PAULO
é publicada pela Universidade Cidade de São Paulo

Rua Cesário Galeno, 432 / 448 - CEP 0307 1-000 - São Paulo - Brasil
Tel.: (11)2178-1200 / 2178-1212 Fax: (11)6941-4848

E-mail: gabreit@unicid.br

Chanceler
PAULO EdUARdO SOARES dE OLiVEiRA nAddEO

Reitor
RUBEnS LOPES dA CRUZ

Vice-Reitor
SÉRGiO AUGUSTO SOARES dE OLiVEiRA nAddEO

Pró-Reitora acadêmica
ESTER REGinA ViTALE

diretor do Curso de Odontologia
CLáUdiO FROES dE FREiTAS

A Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo é indexada na publicação: Bibliogra-
fia Brasileira de Odontologia. Base de dados: LILACS; BBO; Periodica. Índice de Revistas Latinoa-
mericanas en Ciências.

Publicação quadrimestral.

COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO
Diretor Científico
 Cláudio Froes de Freitas

Secretário Geral
 Célia Rodrigues Pereira

Consultor Científico
 Fábio Daumas Nunes

Normalização e Revisão
 Mary Arlete Payão Pela
 Claudia Martins
 Edevanete de Jesus Oliveira

Editoração 
 Vinicius Antonio Zanetti Garcia

Revisão do Idioma Português
 Antônio de Siqueira da Silva

COMISSÃO EDITORIAL
Adalsa Hernandez (Venezuela)
Américo Mendes Carneiro Júnior
Ana Lúcia Beirão Cabral
Andréa Naddeo Lopes da Cruz
Bertha Rosenberg
Dalva Cruz Laganá
Danilo Minor Shimabuko
Elisa Maria Agueda Russo
Emiko Saito Arita
Flávia Ribeiro de Carvalho Fernandes
Flávio Vellini Ferreira
Gilberto Debelian (Noruega)
Jaime Rovero (México)
Jeffrey M. Coil (Canadá)
José Rino Neto
Kanji Kishi (Japão)
Kazuya Watanabe (Japão)
Karen Lopes Ortega
Laurindo Borelli Neto
Marlene Fenyo Pereira
Oswaldo Crivello Júnior
Pedro Paulo Feltrin
Selma Cristina
Suzana Catanhede Orsini M. de Souza



REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNICID
Universidade Cidade de São Paulo

Artigos originAis/originAl Articles
One-hour tensile bond strength of  different luting agents to a NiCr alloy
Avaliação da resistência adesiva à tração de diferentes agentes cimentantes a uma liga de NiCr após uma hora de armazenamento
Renato C. Burger, Maria A. P. Sobral, Maria A. A. C. Luz, Narciso Garone-Netto ............................................................................................. 114-21
“Cobrança de honorários: é estabelecida pelo código de ética?”
“Charge of  the fees:  is it established by the code of  ethics?”
Artênio José Isper Garbin, Cléa Adas Saliba Garbin, Tânia Adas Saliba, Nelly Foster Ferreira, Marcos Tadeu Adas Saliba  .........................122-7
Comparação entre os índices ceos e ceos modificado em bebês e pré-escolares
Comparison between dmfs and modified dmfs indices in babies and preschool children
Thais Marchini Oliveira, Thiago Cruvinel Silva, Vivien Thiemy Sakai, Marcelo Pires Prestes, Heitor Marques Honório, Ana Carolina  
Magalhães, Maria Aparecida Andrade Moreira Machado  ........................................................................................................................................ 128-33
Prevalência dos relacionamentos oclusais na dentadura decídua, em nipo-brasileiros
Prevalence of  occlusal traits in the primary dentition in Japanese-Brazilians
Helio Scavone-Junior, Ana Carla Raphaelli Nahás, Rívea Inês Ferreira, Ana Cristina Gonçalves Vieira, Dirce Yamada Kataoka, Olga  
Carvalho Castro-Mengue ............................................................................................................................................................................................... 134-40
Influência da localização do canal de alimentação na fundição de estruturas metálicas de próteses parciais removíveis
Localization influence of  alimentation duct in the casting metal structures of  removible partial prosthesis
Ana Maria Lima Almeida, Mara Rejane Barreto Alves Rocha, Roberto Chaib Stegun, Bruno Costa ..................................................................141-6
Relação da classe econômica e qualidade do sono na ocorrência da disfunção temporomandibular
The relationship between economic class and quality of  sleep on the occurrence of  temporomandibular joint disfunction
Ronald Jefferson Martins, Alício Rosalino Garcia, Cléa Adas Saliba Garbin, Maria Lúcia Marçal Mazza Sundefeld  ................................... 147-53
Estudo fotomicrográfico das características de superfície de pontas diamantadas: efeito do método de esterilização por estufa ou autoclave
Photomicrographic study of  diamond burs surface characteristics: effect of  the sterilization method by dry heat or autoclave
Lígia Antunes Pereira Pinelli, Regina Helena Barbosa Tavares da Silva, Ivone Lima Santana, Laiza Maria Grassi Fais, Dalton Geraldo 
Guaglianoni  ........................................................................................................................................................................................................................154-9
Influência da fonte luminosa na microinfiltração de dois  sistemas adesivos
The light source influence on microleakage of  two adhesive systems
Paulo Fonseca Menezes Filho, Elizabeth Galamba Fernandes Abreu, Juliana Raposo Souto Maior, Rodivan Braz .........................................160-7
Higienização em prótese parcial removível
Cleaning ways of  removable partial dentures
Sugano Denise Kazuo, Ueno Camila Satie Ferreira, Kamoi Daniela Justo, Otani Eliane Rye, Uemura Eduardo Shigueyuki ...................... 168-74

Artigos de revisÃo/review Articles
Padrões oclusais em próteses totais bimaxilares: guia canino x oclusão balanceada bilateral - revisão da literatura
Occlusal patterns in complete dentures: canine guidance x balanced occlusion - review of  literature
Dennys Baetas Rocha, Aminthas Alves Brasil Neto ................................................................................................................................................. 175-80
Complicações associadas à cirurgia de terceiros molares: revisão da literatura
Third molar surgery and associated complications: review of  literature
Walter Paulesini Junior, Lázaro da Silva Caixeta Neto, Antônio Augusto Leporace, Abraão Rapoporat ............................................................181-5
Amostragem em pesquisa clínica: tamanho da amostra
Sampling in clinical research: sample’s size
Juliana Marotti, Alessandra Pucci Mantelli Galhardo, Ricardo Jun Furuyama, Mônica Nogueira Pigozzo, Tomie Nakakuki de Campos,  
Dalva Cruz Laganá  ........................................................................................................................................................................................................ 186-94

relAto de cAso clínico/clinicAl cAse report
Principais características clínicas e radiográficas das reabsorções radiculares internas e externas
Clinical and radiographs characteristics of  internal and external root resorptions
Samira Esteves Afonso Camargo, Mari Eli Leonelli de Moraes, Luiz César de Moraes, Carlos Henrique Ribeiro Camargo ..................... 195-203
Tratamento restaurador atraumático: uma alternativa de recuperação da qualidade de vida
Atraumatic restorative treatment: an alternative of  life quality recuperation
Pinkie Seabra Marra, Bianca Tardelli Lagreca, Vanessa Roma Martins, Aline Vieira Oliveira, Ana Beatriz Vils, Leila Chevitarese, José  
Massao Miasato  .................................................................................................................................................................................................................204-8
Incidência de hemangioma na região de cabeça e pescoço em pacientes com faixa etária entre 0 e 18 anos: estudo de 10 anos
Incidence of  hemangioma in the region of  head and neck in patients with age between 0 and 18 years: study of  10 years
Angelinne Ribeiro Angelo, Julianna Joanna de Carvalho Moraes, Marize Raquel Diniz da Rosa, Ricardo Cavalcanti Duarte,  
Rita de Cássia Cavalcanti Gonçalves De Biase ........................................................................................................................................................... 209-14
índice de autores/author index ..........................................................................................................................................................................................215
índice de assuntos .................................................................................................................................................................................................................217
Subject headings  ...................................................................................................................................................................................................................219

ISSN 1983-5183



Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo
2008 maio-ago; 20(2): 114-121

114

AbstrAct
Introduction: This in vitro study evaluates a1-hour tensile bond strength of different luting agents to a 
nickel-chromium (NiCr) alloy. Materials and Methods: One hundred and twenty specimens of a NiCr wi-
thout Be alloy (Vera Bond  2V) were submitted to airborne-particle abrasion with a 50µm aluminum oxide 
powder. Pairs of specimens (n=10) were luted together using: Panavia Fluoro Cement, Panavia 21, Cement-
it, 3M RelyX ARC, Nexus, or Zinc Phosphate Cement (control). The luted specimens were immersed into 
distilled water at 37 oC for 1-hour and, immediately after, submitted to tensile bond strength test. The data 
(MPa) were compared by 1-way ANOVA and Tukey ś test (P = .05). Results: Mean tensile bond strength 
values, in MPa, were Panavia Fluoro Cement: 36.56 (±10.74); Panavia 21: 29.53 (±4.8); Cement-it: 22.58 
(±6.68); 3M RelyX ARC: 15.92 (±6.08); Nexus: 14.32 (±4.21), and Zinc Phosphate Cement: 2.40 (±0.9). 
These bond strengths were significantly different (P<.0001). Conclusion:  All resin luting agents showed 
higher tensile bond strengths to a NiCr alloy after 1-hour of luting and significantly different than that of 
Zinc Phosphate Cement.
descriptors:  Dentin-Bending agents – Dental Cements – Tensile Strength

 resumo
Introdução: Este estudo  in vitro avalia a resistência adesiva à tração de diferentes agentes cimentantes a 
uma liga de nickel-chromium (NiCr) após uma hora de armazenamento. Método: Cento e vinte corpos de 
prova de uma liga de NiCr sem Be  (Vera Bond  2V) foram microjateados com pó de óxido de alumínio 
de 50µm de granulação. Pares de corpos de prova (n=10) foram cimentados com: Panavia Fluoro Cement, 
Panavia 21, Cement-it, 3M RelyX ARC, Nexus, ou Zinc Phosphate Cement (control). Os corpos de prova 
cimentados foram imersos em água destilada à  37 oC  por  1 hora e imediatamente após  submetidos aos 
testes por tração. Os resultados (MPa) foram analisados pelos testes estatísticos ANOVA e Tukey (P = .05). 
Resultado: As medias de resistência adesiva à tração, em MPa, foram para Panavia Fluoro Cement: 36.56 
(±10.74); Panavia 21: 29.53 (±4.8); Cement-it: 22.58 (±6.68); 3M RelyX ARC: 15.92 (±6.08); Nexus: 14.32 
(±4.21), e Zinc Phosphate Cement: 2.40 (±0.9). As resistências adesivas foram estatisticamente diferentes 
(P<.0001). Conclusão:  Todos os agentes cimentantes resinosos apresentaram altas resistências adesivas à 
tração a uma liga de NICr após uma hora da cimentação e significativamente maiores do que aquela apre-
sentada pelo cimento de fosfato de zinco.
descritores:  Adesivos dentinários – Cimentos dentários –  Resistência à tração

one-hour tensile bond strength of different luting Agents to A nicr Alloy

AvAliAçãO dA ReSiStênCiA AdeSivA à tRAçãO de difeRenteS AgenteS CimentAnteS A UmA ligA de niCr 
APóS UmA hORA de ARmAzenAmentO
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introduction
The use of metal-ceramic alloys for prosthodontic 

restorations is important because they represent the 
vast majority of existing tooth-colored cast restorations.
(Aboush et al.1 1991, Giordano7 1996). These restora-
tions have demonstrated long-term clinical success. Base 
metal alloys also continue to be used with metal-ceramic 
restorations (ADA2, 2003). Base metal alloys are still 
used in the United States, Europe, Japan and studies 
concerning health benefits/risks determination associ-
ated with these materials are still investigated (Efeoglu et 
al.5, 2006; Sonugelen et al.16, 2006). There are high-no-
ble, noble, and base metal alloys, each one with different 
indications and requiring different approaches in achiev-
ing adhesion with luting agents (Rubo et al.15, 1996; 
Stoknorm et al.17, 1996). As far as alloys are concerned, 
problems concerning failures with veneer crowns (resin/
metal interface), and the development of “adhesive pros-
theses” (Rochette14, 1973) in the early 1970s, resulted in 
studies designed to obtain more effective resin bonding 
to metals (Aquilino et al.3, 1990).

Micro retention through airborne-particle abrasion, 
contributed significantly to improving the quality of 
adhesion to metal alloys (Imbery et al.8, 1992, Kolod-
ney et al.10 1992, Watanabe et al.21, 1988) Nevertheless, 
adhesive luting agents are used clinically for prostheses 
with a lack of retention due to overly tapered prepara-
tions, which otherwise may result in treatment failure. 
Attempts have been made not only to develop and im-
prove luting agents that bond to both metal alloys and 
tooth structures, providing more effective adhesion, but 
also to establish techniques to optimize results.

Zinc phosphate cement has been less used and re-
placed by more contemporary luting agents that provide 
better adhesion to metal alloys and dental structures 
(Imbery et al.8, 1992, MCComb12, 1996). Resin lut-
ing agents can be classified based on the mode of po-
lymerization (chemical, light, or dual polymerization), 
esthetic needs, and adhesive, those containing adhesive 
monomers such as 10-MDP or 4-META and nonadhe-
sive, containing only Bis-GMA or UDMA monomers. 
(MCComb12, 1996,  Swift19, 1989). Effective bonding 
to metal surfaces with non-adhesive resin luting agents 
has proven to be difficult. (Aquilino et al.3, 1990, Rubo 
et al.15, 1996) In general, a clean surface and some type 
of adhesion-promoting primer are essential for adequate 
bonding (Suh18, 1991). Some manufacturers have intro-

duced metal primers that are specifically formulated to 
enhance the adhesion of nonadhesive resin luting agents 
to alloys through physicochemical interaction. (Aboush 
and Mudassir1, 1991, Yoshida et al.23, 1993) The correct 
choice of resin luting agents and the knowledge of how 
to prepare metal cast restorations (adhesion protocol) for 
adhesive luting have forged a new path in dentistry.

method
The study consisted of evaluate and comparing the 

1-hour tensile bond strength of NiCr alloy (Vera Bond 
2V; Aalba-Dent Inc, Cordelia, Calif ) specimens luted 
with different luting agents. To reduce variability, speci-
men preparation, surface specimen preparation and lut-
ing procedures were carried out by the same operator.

• Specimen preparation 
Initially, one hundred and twenty solid cylindrical-

shaped specimens (20mm diameter and 30mm length) 
were carved using an acrylic resin (Duralay; Reliance 
Dental Co, Worth, Ill) as a pattern, and then the metal 
casting was done according to the manufacturer’s in-
structions. After divesting and removal of sprues, the 
NiCr cylindrical-shaped specimens were reshaped in a 
mechanical lathe (Xervitt; Model TPU, Xervitt Indus-
tria e Comercio de Maquinas Ltda, São Paulo, SP, Brazil) 
resulting in 60 pairs specimens (Fig. 1) with final sizes 
dimensionally standardized with a Vernier caliper (range 
0-150mm, lower scale 0.05mm, Mitutoyo, Co., Suzano, 
SP, Brazil). The bodies of both specimens were shaped to 
fit into a testing machine. The luting surface of specimen 
A was 5mm diameter and B 10 mm, giving a final lut-
ing area of 19.635 mm2. Specimen “B“ were placed into 
plastic rings (30mm diameter and 10mm height) and 
embedded with slow-polymerizing acrylic resin (Den-
cor; Clássico Artigos Odontológicos Ltda, São Paulo, SP, 
Brazil) also to a better fit into a testing machine. 

• Luting surface preparation
In order to obtain a smooth and flat luting surfac-

es, they were manually polished with abrasive metallo-
graphic discs (Extec Co., Wallinford, Conn., USA) of 
decreasing grit up to #600. Then, they were submitted to 
airborne-particle abrasion using a micro-etcher (Micro 
Etcher, Danville Engineering, San Ramon, Calif ) and 
50 µm aluminum oxide powder (Bio-Art Equipamen-
tos Odontológicos Ltda, São Carlos, SP, Brazil). Pres-
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sure was set at 60-80 lb/in2 for 4-6 seconds, holding the 
etcher perpendicular to the metal surface, at an average 
distance of 1.0cm. The specimens were rinsed in run-
ning water for 1 minute and air-dried. The specimens 
were randomized divided into 6 groups (n=10) accord-
ing to the luting agent to be tested (Table 1).

• Luting
Specimens A and B (10 pairs) were luted with 1 of the 

luting agents displayed in Table 1. Two of the resin lut-
ing agents were chemically polymerized (Panavia 21 and 
Cement-it), and 3 underwent dual polymerization (Pa-
navia Fluoro Cement, 3M RelyX ARC and Nexus). For 
the nonadhesive resin luting agents (Cement-it, 3M Re-
lyX ARC, and Nexus), the metal primers recommended 
by the manufacturers were used to improve bonding to 
the NiCr specimens (Table 1). The Zinc Phosphate Ce-
ment (Zinc Cement) was used as a control. Luting was 
performed at room temperature (22.5oC to 24oC), using 
a stainless steal apparatus developed specifically for this 
study (Fig. 2) to ensure constant pressure (1MPa) during 
luting. All materials were applied following manufactur-
er’s recommendations. Excess marginal luting agent was 
removed using small brushes (Cavibrush, FGM Produ-

tos Odontológicos Ltda, Joinville, SC, Brazil). As rec-
ommended for the dual polymerizing resin luting agents 
(Pfeifer et al.13, 2003), the light polymerization unit 
(Curing Light XL 1500, Model 5518AA, n.X101554; 
3MESPE, St Paul, Minn), with a light intensity of 500 
mW/cm2 was positioned as close as possible to the ce-
mentation margins. Each specimen was polymerized 
for 40 seconds at 4 positions. The luted specimen pairs 
were immersed into distilled water at 37 oC for 1 hour 
(Mathis and Ferracane11, 1989), and then immediately 
submitted to tensile bond strength test using a universal 
testing machine (Model FS-5; Riehle, East Moline, Ill), 
set at a 0.5 mm/minute crosshead speed.

• Statistical analysis 
The data were transformed in logarithm and then 

statistically compared by a one-way analysis of variance 
(ANOVA) complemented by the Tukey´s test using a 
statistical software (Version 6; SAS Institute Inc., Cary, 
NS). The level of significance adopted was 5% (P=. 05). 

results
The one-way Analysis of Variance (Table 2) indicated 

significant that the differences among the 1-hour ten-

Table 1 – Luting agents and metal primers used.
Luting Agent Type Reaction Metal Primer Monomer Manufacturer

Zinc Cement Zinc Phosphate Crystallization S.S. White, Rio de 
Janeiro, Brazil 

Cement-it Non-adhesive resin 
luting agent

Chemical poly-
merization Metal 
Bond + Bond-1

Bis-GMA UDMA Pentron, Inc, 
Wallinford,Conn

Panavia 21 Adhesive resin 
luting agent

Chemical polyme-
rization 10-MDP Kuraray,Co, Ltd 

Osaka,Japan

Panavia F Cement Adhesive resin 
luting agent

Dual polymeriza-
tion 10-MDP Kuraray,Co,Ltd

3M Rely X ARC 
Non-adhesive resin 

luting agent

Dual polymeriza-
tion Ceramic primer Bis-GMA 3M ESPE, St Paul, 

Minn

Nexus Non-adhesive resin 
luting Agent

Dual polymeriza-
tion Nexus 1 UDMA Bis-GMA SDS Kerr, Orange 

Calif

Table 2. One way ANOVA results (P=0.0001)

Source of Variation Degrees of Freedom Mean Square F Level of Significance
Luting Agents 5 1.8448 103.35 0.0001

Error 54 0.0178
Total 59
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sile bond strengths, depending on the luting agent used 
(P<.0001). Figure 3 illustrates the 1-h bond strength of 
the experimental groups in MPa. Panavia Fluoro Cement 

showed a significant higher mean bond strength 36.56 
(±10.74), when compared to the others luting agents ex-
cept for Panavia 21 - 29.53 (±4.8). The bond strength 

Table 3 – Tukey multiple comparison tests between the means of the groups tested.

Tukey´s multiple comparison test 
between the groups tested* Luting agents Mean 

(MPa)
Logarithmical 
mean (Kgf )

Critical 
value

A Panavia FC 36.56 2.55431 0.17590

A B Panavia 21 29.53 2.47421

B C Cement - it 22.58 2.34585

C D 3M Rely X ARC 15.92 2.18242

D Nexus 14.32 2.14982

E Zinc Phosphate 2.40 1.36451

*The groups with same letters did not show significant statistical differences (P<.05)

Figure 1 -  Diagram illustrating the experimental specimens.  Each NiCr cylinder Specimen  (C) was reshaped either resulting in speci-
mens with 5mm diameter at the luting surface (A: arrow) or in specimens with 10mm diameter (B). 
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of the other groups were, as follows: Cement-it: 22.58 
(±6.68); 3M RelyX ARC: 15.92 (±6.08); Nexus: 14.32 
(±4.21). The Zinc Cement, used as control, presented 
mean bond strength significantly lower than those of 
all other tested luting agents 2.40 (±0.9). Table 3 shows 
the Tukey test results on the transformed (logarithm) re-
ported means values of the materials tested.

discussion
The comparison of the 1-hour tensile bond strength 

of different resin luting agents and zinc phosphate ce-
ment to a NiCr alloy indicated significant highest bond 
strength when either the luting agent Panavia Fluoro 
Cement or Panavia 21 was used, whereas the smallest 
bond strength was observed at the zinc phosphate ce-
ment group. 

The tensile bond strength analysis was done 1-hour 
after luting because in many clinical situations the newly 
luted restorations can be prematurely placed in function 
jeopardizing the treatment, especially when the patient 
does not follow the clinician´s recommendations. 

Panavia Fluoro Cement and Panavia 21 showed the 
highest bond strengths to the NiCr alloy because they 
probably generated chemical adhesion in addition to 
micro-mechanical retention (Atta et al.4 1990). This 
chemical adhesion was only possible with the develop-
ment of bonding monomers to metal such as 10-MDP, 
found in Panavia 21 and Panavia Fluoro Cement. The 
adhesive monomer 10-MDP has a chemical affinity 
with the metal oxides found in base metal alloys (MC-
Comb12, 1996). Resin luting agent bond strength can be 
high, especially after airborne-particle abrasion to base 

Figure 2 - Diagram illustrating the stainless steal apparatus especially designed to ensure constant pressure on the luted specimens (A+B)
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metal alloys. (Atta et al.4 1990, Flood et al.6, 1989, Kno-
bloch et al.9, 1996) Probably Panavia Fluoro Cement (a 
new version of Panavia 21) has a better adhesive capacity 
and final polymerization due to it chemical and photo 
activation (dual polymerization) which raises its mono-
mers into polymer conversion, resulting in a better mean 
value. High bond strength values of adhesive resin luting 
agent (with chemical polymerization) to an airborne-
particle abraded NiCr metal alloy have been reported 
(Flood et al.6, 1989).

The bond strength of the nonadhesive resin luting 
agent, Cement-it, although lower, was not significantly 
different from that of Panavia 21 (Aquilino et al3 and 
Suh18, 1991) had already reported problems in devel-
oping a resin luting agent that would adhere to metal. 
Thus, for a nonadhesive resin luting agent with Bis-GMA 
or UDMA based monomers, the metal primer placed 
between the metal and the nonadhesive resin luting 
agent creates a chemical bond that is critical for increas-

ing bond strength (Suh18, 1991; Yoshida et al.22, 1996; 
Yoshida et al.23, 1993). The different adhesive monomers 
found in metal primers have chemical affinity with the 
oxides present in base metal alloys (Suh18, 1991, Yoshida 
et al.23, 1993) and they appear to improve the bonding 
of the luting agent to the metal substrate (Suh18, 1991,  
Swift19, 1989 , Tjan et al.20, 1987; Yoshida et al.22, 1996) 
although their efficiency, according to some authors, 
is not fully evidenced (Atta et al.4 1990, Tjan et al.20, 
1987). The application of Metal Bond and Bond-1 with 
Cement-it caused a mean bond strength not statistically 
different to that of Panavia 21.

Furthermore, for the nonadhesive resin luting agents, 
the mean bond strength of Cement-it and 3M RelyX 
ARC did not differ significantly, whereas those of Ce-
ment-it and Nexus did. The bond strength did not differ 
significantly for the nonadhesive and dual polymerizing 
resin luting agents, 3M RelyX ARC and Nexus. The ten-
sile bond strength of a dual polymerizing, nonadhesive 

Figure 3 –  Graphic representation of the 1-hour tensile bond strength test.  Data are presented as mean + standard deviation, in MPa, 
of 10 replicas. Different letters indicate statistical differences (p < .05). Observe that Panavia Fluoro Cement presented the 
highest values, whereas the Zinc Cement presented the smallest values.
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 1.  Aboush YEY, Mudassir A, Elderton RJ . Technical 
note: resin to-metal bonds mediated by adhesion 
promoters Dent Mat 1991 Oct; 7(4): 279-80.

 2.  ADA Council on Scientific Affairs. Direct and indi-
rect restorative materials. J Am Dent Assoc 2003 Apr; 
134(4): 463-72.

RefeRences

resin luting agent to an airborne-particle abraded NiCr 
alloy, when light-activated, has been reported as approxi-
mately 15 MPa (Ju and Xu24, 1987).  Although the bond 
strength of 3M RelyX ARC did not differ significantly 
from that of Cement-it, its mean value was lower. De-
spite the fact that 3M RelyX ARC was used with Ce-
ramic Primer, and that Nexus was used with Nexus 1, 
the resulting values were lower than those of all other 
resin luting agents tested, which leads to the assumption 
that nonadhesive, dual polymerizing resin luting agents 
are not as effective as the other resin luting agents, even 
when they are combined with the metal primer systems 
recommended by the manufacturer. The dual polymer-
izing, nonadhesive resin luting agents 3M RelyX ARC 
and Nexus did not attain the mean tensile bond strength 
suggested in the Literature for clinical success (20.00 
MPa; Ju and Xu24, 1987), but their tensile bond strength 
were much higher and significantly different from the 
Zinc phosphate Cement (Zinc Cement). The mean ten-
sile bond strength registered for Zinc Cement was signif-
icantly lower than that of all others tested luting agents. 
Although the Zinc Phosphate Cement presented lower 
adhesion in this experiment, when appropriate crown 
resistance and retention form are clinically present this 
cement may employed as well as the resin luting agents 
that lead to clinical success in fixed prosthodontics. 
However, when a clinical condition of lack retention is 
present, using luting agents with better adhesive capabil-
ity could be priority.

Limitations and Suggestions for Future Studies
There are few scientific data about bond strength of 

resin luting agents at initial periods of setting reaction. 
First hours of setting reaction are critical, where the lut-
ing agent resistance must be analyzed because involun-
tarily showed strength may start at a short period after 
luting involving restorative treatment, jeopardizing the 
treatment success. Nowadays there is a wide range of 
commercially available luting agents. The majority of 

them are resin luting agents, and adhesion procedures 
are complex. Chemically polymerizing resin luting 
agents are the better choice for metal cast restorations, 
however, dual polymerizing resin luting agents can also 
be used as a recommended by many manufacturers. But 
the passage of the light through the cast specimen being 
luted can be impaired during light polymerization. Then, 
when a dual polymerizing resin luting agent is used clin-
ically with metal cast restorations, light polymerization 
of the luted margins must be reinforced in order to reach 
higher bond strength. This in vitro study allowed an im-
mediate assessment of the tensile bond strength between 
the luting agent and the NiCr alloy used. However, in 
vitro tests cannot simulate clinical handling factors of 
preparing cast metal restorations for adhesive luting. 
On the contrary, regarding to adhesive and nonadhesive 
resin luting agents, a correct application of metal prim-
ers and light activation (when necessary) may be crucial 
for achieving appropriate bonding between NiCr alloy 
and teeth. New studies must be developed in order to 
approximate this in vitro model to the in vivo clinical 
situation. However, the results obtained in this study can 
be interesting to the clinicians that deal with situations 
where a newly luted restoration will be prematurely 
placed in function. 

conclusion
1 - Panavia Fluoro Cement showed the highest 

1-hour tensile bond strength but not significant differ-
ent from that of Panavia 21.

2 - The 1-hour tensile bond strength registered for 
Zinc Cement was significantly lower than that of all oth-
ers tested luting agents. 
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“cobrAnçA de honorários: é estAbelecidA pelo código de éticA?”

“ChARge Of the feeS:  iS it eStAbliShed by the COde Of ethiCS?”

resumo
Introdução: Os cirurgiões dentistas, no exercício de suas atividades clínica e particular, recebem de seus 
clientes, em troca da prestação de serviços odontológicos, honorários profissionais. O propósito do presente 
estudo é verificar, junto aos cirurgiões dentistas do Município de Araçatuba, se a fixação de seus honorários 
é estabelecida de acordo com os critérios previstos no Código de Ética Odontológico, bem como a forma 
de pagamento e a ocorrência ou não de inadimplência. Métodos: A coleta de dados foi realizada através de 
questionários com perguntas fechadas entregues a 86 cirurgiões-dentistas escolhidos aleatoriamente de 
uma lista cedida pelo Conselho Regional do Município de Araçatuba – SP. Resultados e conclusão: Os resul-
tados obtidos mostraram que 58,7% dos entrevistados realizam a fixação dos honorários segundo o Código 
de Ética Odontológico, 45,3% segundo tabela de preços, e 2% segundo custos fixos e variáveis. Com rela-
ção à inadimplência no pagamento do serviço prestado, 54,4% do total de entrevistados já apresentaram 
algum problema, portanto o profissional deve estar atento e se corretamente provado a existência de uma 
dívida através de um contrato estará amparado judicialmente para protestar. Deve existir uma associação 
da classe Odontológica, junto aos órgãos competentes, para que haja maior fiscalização quanto à cobrança 
de honorários e prestação de serviços.
descritores: Honorários odontológicos – Ética profissional – Código de ética

AbstrAct
Introduction: IntThe surgeons dentists, in the exercise of his private and clinical activities, receive of his 
clients in change of the installment of dentistry service, professional fees.  The purpose of the present is to 
verify with the surgeons dentists of the Araçatuba city, if to fix of his fees is established agreement with the 
predicted criteria in the Code of Dentistry Ethics, as well as the form of payment and the occurrence or not 
of insolvency.  Method: The collection of facts was carried out by questionnaires with questions closed to 86 
surgeons dentists who were chosen randomly of a list given up by the Regional Advice of the Araçatuba city 
in the São Paulo State. Results and conclusion: The results obtained showed that 58,7% of the interviewed 
carry out to fix of the fees according to the Code of Dentistry Ethics, 45,3% and a table of prices, and 2% 
according to costs and variables.  Regarding to the insolvency in the payment of the service lent, 54,4% of 
the gross one of interviewed already presented some problems. Therefore the professional should be aware 
and correctly tried the existence of a debt and they will be supported judicially for protest. It should exist 
an association of the dentistry class, next to the competent organs for that have more fiscally as regards 
collection of fees and installment of service.  
descriptors: Feis dental – Ethics, professional – Codes of ethics.
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 introduçÃo
Desde as épocas mais remotas, o salário sempre repre-

sentou a paga (em dinheiro ou bens de consumo imedia-
to) a qualquer pessoa por ter realizado um trabalho ou 
prestado um serviço a terceiros. A palavra salário advém 
de sal, que na antiguidade apresentava uma medida de 
pagamento, pois era considerada algo indispensável à so-
brevivência (Daruge e Manssini7, 1979)

De todos os procedimentos odontológicos, o que dei-
xa muitas dúvidas é o exame inicial do paciente. Cobrar 
ou não a primeira consulta? Essa é uma delicada questão 
(Poi et al.16, 1993). O cirurgião-dentista que dedica par-
te de seu tempo a um paciente e não cobra a visita, faz 
um presente em dinheiro, com prejuízo de pelo menos o 
custo de sua hora de trabalho (Farah8, 1997).

Se considerar que o objetivo da primeira sessão é de-
terminar as necessidades do paciente, que fazer um exa-
me completo de maior barganha dentro da prática odon-
tológica, que essa abordagem precisa e parece ser justa, 
além de encerrar a metade mais justa do tratamento em 
saúde, o diagnóstico, a cobrança parece ser  indiscutí-
vel (Cordeiro6, 1997; Farah8, 1997 e Pankey e Davis14, 
1997).

Nem todos os pacientes, principalmente quando 
submetidos a um sistema de políticas sócio-econômicas 
que privilegiam os poderosos, têm condições de custear 
o tratamento. O profissional deve atentar para o custo 
de sua habilidade técnica profissional, bem como estar 
ciente e consciente do contexto social que sobrevive ao 
seu redor. Caso o paciente não possua condições econô-
micas de enfrentar todo o tratamento, ele deve saber de 
suas necessidades e exigências para poder optar a respeito 
do mesmo (Porto et al.17,1979).

Honorários, segundo Grec e Daruge11 (1999), deriva 
do latim “honorarius” e originalmente significa tudo o 
que é feito ou dado por honra, sem qualquer significado 
pecuniário, ou seja, dado gratuitamente a título hono-
rífico, com horas. Daí deriva a expressão latina honoris 
causa - a título de honra.

Honorários, segundo Fernandes9 (1994), é o venci-
mento, a paga, a retribuição de serviços prestados por 
advogado, por médico, e por conseguinte pelo cirurgião-
dentista. O número de horas despendidas pelo profis-
sional durante um procedimento operatório é muito 
importante na determinação dos custos da intervenção 
(Zelman24, 1995).

As civilizações avançam, os costumes se adaptam 

aos novos tempos, as relações profissionais também as-
sumem novas práticas. Em tempos de globalização, o 
paciente muito mais informado de seus direitos passa a 
questionar os profissionais da saúde quanto ao diagnós-
tico, tratamento e prognóstico, além dos custos de cada 
procedimento e procura a qualidade nos serviços a pre-
ços reduzidos (Zimmermann e Pinheiro25, 1998).

O Código de Ética Odontológica, capítulo VII, art 
11, estabelece critérios para fixação de honorários, po-
rém o assunto é complexo, posto que é grande o número 
de variáveis do profissional, do paciente, da comunidade 
e do caso em si que condicionam os custos (Conselho 
Federal de Odontologia5, 2003)

O Cirurgião-Dentista deve estudar o caso, o que lhe 
toma mais ou menos tempo, de acordo com a sua tarim-
ba profissional, conhecimentos ou ajuda especializada de 
colegas, se necessário. (Porto et al.18, 1980)

Na Odontologia existe uma certa diferença entre o 
diagnóstico e o plano de tratamento. O diagnóstico tem 
uma estreita relação com o plano de tratamento que está 
muito ligada à previsão de honorários (Poi et al.15, 2003). 
Porém, sabe-se que a utilidade do valor gasto em serviços 
odontológicos traz quase nenhuma satisfação para a es-
magadora maioria dos brasileiros, por lhes faltar cultura 
relacionada à saúde bucal (Borges et al.4, 1987)

É um direito do cidadão brasileiro, quando em con-
dições de produzir para o sustento de várias vidas e várias 
necessidades, adquirir por meio de seu ofício o que lhe 
é devido. Ofício trabalhado, conquistado sempre com o 
respaldo de atitudes éticas, honestas e transparentes. Tan-
to o paciente quanto o profissional devem receber o que 
lhe é devido de acordo com critérios pré-estabelecidos, 
como por exemplo, critérios estabelecidos no Código de 
Ética Odontológico.

O propósito do presente estudo foi verificar, junto 
aos cirurgiões-dentistas do município de Araçatuba, se a 
fixação de seus honorários é estabelecida de acordo com 
os critérios previstos no Código de Ética Odontológico, 
bem como a forma de pagamento e a ocorrência ou não 
de inadimplência.

mAteriAis e método
A população pesquisada abrangeu 86 cirurgiões-

dentistas, escolhidos aleatoriamente a partir de uma lista 
cedida pelo Conselho Regional de Odontologia do Mu-
nicípio de Araçatuba/SP. A pesquisa foi realizada através 
de questionários com perguntas fechadas entregues pes-
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soalmente e recolhidos após dois dias.
Os dados obtidos foram analisados a partir do Sof-

tware Epi info 6.04, no qual foram utilizadas para apre-
sentação dos resultados as frequências relativas.

resultAdos
Os resultados serão apresentados levando em consi-

deração a seqüência empregada no questionário utiliza-
do.

Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que 
46% dos entrevistados eram do gênero feminino, e 54% 
do gênero masculino (Gráfico I).

De acordo com o Gráfico II, observa-se que 58,7% 
dos entrevistados realizam a fixação dos honorários se-
gundo o Código de Ética Odontológico, 45,3% segundo 
tabela de preços, e 2% segundo custos fixos e variáveis.

Observou-se nos resultados do presente estudo que 

do total de entrevistados que realizam a fixação dos 
honorários segundo o Código de Ética Odontológico 
(58,7%), 58,7% fixam pela complexidade do caso; 24% 
pela colaboração do paciente; 20% condições econômi-
cas do paciente; 18% pelo tempo de duração da consulta 
e finalmente 13% pela competência e sucesso profissio-
nal (Gráfico III).

O presente estudo mostra que 59% dos entrevistados 
recebem seus honorários através de cheques; 30% di-
nheiro; 4,2% boleto; 6% nota promissória; 0,8% através 
de outros meios como a troca de serviços ou mercadorias 
(Gráfico IV). De acordo com o Gráfico V, 54,4% do 
total de entrevistados já apresentaram algum problema 
com inadimplência no pagamento do serviço prestado.

discussÃo
Todo cirurgião-dentista, ao questionar a sua prática 

profissional, procura compará-la à de outros profissio-
nais. O grande problema é que muitos deles não sabem 
que critério utilizar nessa comparação e nem qual o ní-
vel ideal de desempenho a ser considerado (POI et al, 
2003).

Os resultados do presente estudo mostram que 
58,7% dos entrevistados realizam a fixação dos honorá-
rios segundo o Código de Ética Odontológico, 45,3% 
segundo tabela de preços, e 2% segundo custos fixos 
e variáveis. Para muitos cirurgiões-dentistas e também 
para a maioria dos profissionais liberais realizar a cobran-
ça de honorários conforme a concorrência é vista como 

54%

46%
Feminino
Masculino

Gráfico I -  Distribuição percentual dos cirurgiões dentistas, 
segundo o sexo. Araçatuba/SP, 2003.
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Código de Ética Tabela de preços Custos fixos e
variáveis

Gráfico II -  Distribuição percentual dos cirurgiões-dentistas, segundo critérios estabelecidos para fixação de honorários. Araçatuba/SP, 
2003
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a melhor opção para conquistar o cliente (Grec e Da-
ruge11, 1999). Esse método aleatório traz conseqüências 
desastrosas e implica na criação de serviços com custos 
irrisórios, e conseqüentemente queda na qualidade dos 
serviços, como as chamadas “clínicas populares”. Uma 
realidade que infelizmente acontece nos grandes centros, 
acarretando a não valorização da classe odontológica, 
onde o profissional gasta tempo e dinheiro para sua for-
mação e depois se submete a esse tipo de procedimento 
(Broges4, 1987; Lednik12, 2003 e Berro3, 2003).

Na prática odontológica, na vida acadêmica e em 
nossa atuação junto às entidades de classe, é cada dia 

58,70%

24% 20% 18% 13%
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60%

80%

100%

Complexidade do caso
Colaboração do paciente
Condições econômicas do paciente
Tempo de duração
Competência e sucesso profissional

Gráfico III -  Distribuição percentual dos cirurgiões-dentistas que fixam os honorários pelo Código de Ética, segundo critérios utilizados 
no Código. Araçatuba, 2003.
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Gráfico IV -  Distribuição percentual dos cirurgiões dentistas, segundo o tipo de recebimento dos honorários. Araçatuba/SP, 2003.
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Gráfico V -  Distribuição percentual dos cirurgiões-dentistas, 
segundo critérios estabelecidos para fixação de hono-
rários. Araçatuba, 2003.
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maior o número de problemas enfrentados pelo cirur-
gião-dentista em relação ao mercado de trabalho. Fatores 
como a má distribuição de renda, associada ao empobre-
cimento da população e, conseqüentemente, a diminui-
ção do número de pacientes com condições de buscar 
tratamento em consultório particular, vem obrigando 
muitos a se submetam aos convênios e estes, por sua vez, 
em virtude da oferta, fixam valores aviltantes à dignida-
de do profissional, desrespeitando, inclusive, o Código 
de Ética Odontológico (art. 22 VI) (Zimmermann  e 
Pinheiro25, 1998).

Segundo o Código de Ética, capítulo VII, atr13: “O 
cirurgião-dentista deve o aviltamento, ou submeter-se a 
tal situação inclusive por parte de convênios e creden-
ciamentos, de valores dos serviços profissionais, não os 
fixando de forma irrisória ou inferior aos valores referen-
ciais para os procedimentos odontológicos” (Conselho 
Federal de Odontologia5, 2003).

Estudo realizado por Puppin et al.19 (2000), com o 
objetivo de informar sobre alguns aspectos relacionados 
aos termos éticos e legais e suas implicações na prática 
odontológica, concluíram que uma formação profis-
sional com conhecimentos de princípios éticos e legais 
orienta o cirurgião-dentista, quando da aplicação do seu 
saber, na construção de uma prática consciente, resul-
tando numa melhor relação paciente-profissional e rea-
lização pessoal.

A relação do profissional-paciente citada por Saquy 
et al.21 (1993), onde os profissionais são orientados a fa-
zer um prontuário para cada paciente, contendo todas 
informações sobre o tratamento. As informações são for-
necidas com intuito de orientar e melhorar as relações 
cirurgiões-dentistas-pacientes (SILVA et al.23 2001). O 
profissional tem deveres como a obrigação de prestação 
odontológica a partir da ciência com resultados satisfató-
rios, ou seja, de qualidade (Ferreira10, 1995).

 Os resultados do presente estudo mostram que 
54,4% do total de entrevistados já apresentaram algum 
problema com inadimplência no pagamento do serviço 
prestado (Gráfico V). Isso corrobora a insatisfação pro-
fissional citada por autores na literatura, assim como a 
baixa tabela de preço fixado por sistemas de convênios 
na Odontologia atual (Bernaba2, 1986; Borges et al.4, 
1987; Serra e Cristiane13, 2002 e Nicolielo e Bastos13, 
2002).

Belardinelli1 (1987) afirma que, durante o exercício 
da profissão odontológica, não se deve esquecer de que, 
apesar do caráter humanitário com o paciente, o consul-
tório é uma microempresa, e como tal deve ser geren-
ciada, ensinamento também referenciado por Samico20 
(1994).

O cirurgião-dentista amparado judicialmente, du-
rante a previsão de honorários, deve escrever um contra-
to com comprometimento da dívida pela prestação de 
serviço, assim poderá protestar o não pagamento desta. 
A evidência da exiguidade do prazo prescricional, quan-
to ao recebimento de honorários, segundo Bernaba2 
(1986), tem acarretado transtornos e aborrecimento e 
ele sugere que a associação de classes, sindicatos e Conse-
lhos Regionais e Federais de Odontologia se mobilizem 
quanto a este fato, e assim conseqüentemente ocorrerá o 
fortalecimento da classe odontológica.

O excesso de profissionais, caracterizado mais pela 
má distribuição, associado ao baixo poder aquisitivo da 
população faz com que o cirurgião-dentista não mante-
nha sua autonomia administrativa nem técnica, o que, 
em última análise, atinge a dignidade da profissão em 
seu caráter liberal. À medida que a crise econômica por 
que passam o país e a classe odontológica se agrava e, em 
conseqüência, a crise moral, mais se evidencia a neces-
sidade de diminuir a quantidade em favor da qualidade 
intelectual e moral (Zimmermann e Pinheiro25, 1998).

conclusÃo
Diante dos resultados obtidos conclui-se que:
Muitos dos entrevistados realizam a fixação dos ho-

norários segundo o Código de Ética Odontológico;
Grande parte do total de entrevistados já apresenta-

ram algum problema com inadimplência no pagamento 
do serviço prestado, portanto o profissional deve estar 
atento e se corretamente provado a existência de uma 
dívida através de um contrato estará amparado judicial-
mente para protestar;

Deve existir uma associação da classe Odontológica, 
junto aos órgãos competentes para que haja maior fis-
calização quanto a cobrança de honorários e prestação 
de serviços, pelo fato notório do grande crescimento das 
chamadas “clínicas populares”, que tendem a vulgarizar 
o exercício da profissão.
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resumo
Introdução: O objetivo deste estudo é comparar os índices ceos e ceos modificado em levantamento epide-
miológico de saúde bucal, em bebês e pré-escolares, segundo a distribuição de cárie dentária no município 
de Bauru, São Paulo, Brasil. Métodos: Para o cálculo do ceos modificado, foram incluídas lesões de mancha 
branca. A amostra consistiu de 691 crianças, nas quais foram avaliadas as superfícies dentárias utilizando-
se ambos os índices. As crianças foram divididas em 5 grupos de acordo com a idade: G1 (12 – 24 meses), 
G2 (25 – 36 meses), G3 (37 – 48 meses), G4 (49 – 60 meses) e G5 (61 – 72 meses). Os dados foram ana-
lisados pelos testes Mann-Whitney, ANOVA e Tukey (p<0,05). As médias do ceos e do ceos modificado 
foram 1,56 e 1,79, respectivamente (p<0,001). Resultados: Os resultados mostraram diferença significativa 
entre os grupos em relação ao ceos e ceos modificado (p<0,05), exceto entre G4 e G5. Conclusão: Portanto, 
é recomendável a utilização do índice ceos modificado em levantamentos epidemiológicos de cárie dentária 
incluindo mancha branca. Estes achados confirmam a validez do índice ceos modificado, sugerindo a ne-
cessidade de estudos adicionais para testarem a aplicabilidade em populações maiores e diferentes.
descritores: Cárie dentária – Saúde bucal – Saúde infantil – Epidemiologia

AbstrAct
IIntroduction: The aim of this study is to compare dmfs and modified dmfs indices for epidemiological sur-
vey of oral health, in babies and preschool children, according to dental caries distribution in Bauru, São 
Paulo, Brazil. Method: The modified dmfs index included white spot lesions. 691 children were examined 
for dental caries using both indices. The children were separated in five groups according to the age: G1 (12 
- 24 months), G2 (25 - 36 months), G3 (37 - 48 months), G4 (49 - 60 months) and G5 (61 - 72 months). 
The data were analyzed by Mann-Whitney, ANOVA and Tukey tests (p<0.05). Dmfs and modified dmfs 
means were 1.56 and 1.79, respectively (p<0.001). Results: The results showed significant difference among 
the means of the groups (p <0.05), except between G4 and G5.  Conclusion: Therefore, the use of modified 
dmfs index for epidemiological survey of caries lesion including white spot lesions is advisable. These data 
confirm the validity of modified dmfs index, suggesting the need for further studies to test its applicability 
in larger and different populations.
descriptors: Dental caries – Oral health – Child welfare –  Epidemiology
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introduçÃo
O melhor indicador para o risco individual de futuras 

lesões de cárie dentária na dentição permanente corres-
ponde à presença de lesões na dentição decídua (Cypria-
no et al.7, 2005; Tinanoff et al.24, 2002; Traebert et al.26, 
2001). A Organização Mundial da Saúde (OMS) preco-
niza que a faixa etária pré-escolar é a ideal para o moni-
toramento da prevalência de cárie e dos padrões de saúde 
bucal, bem como para avaliar os programas preventivos 
desenvolvidos na população infantil (Who27, 1997).

A maioria dos levantamentos epidemiológicos de 
saúde bucal utiliza para a determinação dos índices de 
cárie apenas as lesões com cavidades abertas, evidentes 
à visualização no exame clínico (Cypriano et al.7, 2005; 
Tinanoff et al.24, 2002; Traebert et al.26, 2001; Bönecker 
e Cleaton-Jones3, 2003; Casanova-Rosado et al.5, 2005; 
Guimarães e Guimarães13, 1990; Herrera-Mdel et al.15, 
2005; Narvai et al.19, 2000; Tomita et al.25, 1993) . Po-
rém, estudos preconizam e incentivam o diagnóstico clí-
nico precoce da cárie dentária, o qual pode ser realizado 
por meio da visualização de lesões de manchas brancas 
sem brilho (Autio-Gold e Tomar2, 2005; Broadbent e 
Thomson4, 2005; Chesters et al.6, 2002; Daneshkazemi 
e Davari8, 2005; Deery  et al.9, 2000; Fyffe  et al.12, 2000; 
Luan et al.17, 2000; Pitts20, 2001; Santos et al.21, 2005; 
Silverston23, 1973).

A mancha branca sem brilho é a alteração inicial de 
desmineralização do esmalte causada pelos ácidos prove-
nientes do metabolismo bacteriano e pode ser visualiza-
da no exame clínico (Fejerskov e Kidd11, 2005). Apresen-
tam “aspecto de giz” em conseqüência da remoção de sais 
minerais mais solúveis que a hidroxiapatita, situando-se, 
normalmente, no terço gengival ou nas áreas proximais, 
regiões em que há um maior acúmulo de placa bacteria-
na (Fejerskov e Kidd11, 2005; Santos et al.21, 2005). A 
ação continuada desses ácidos desorganiza a camada su-
perficial intacta do esmalte, formando uma cavidade na 
área correspondente (Fejerskov e Kidd11, 2005). Segun-
do Machado et al.18, 2005, as manchas brancas opacas e 
rugosas no esmalte representam sinais de lesões ativas de 
cárie dentária. 

Mediante essas considerações e com o intuito de se 
obterem resultados mais precisos sobre a prevalência de 
cárie dentária em crianças e adultos, lesões de mancha 
branca deveriam ser incluídas nos critérios de diagnós-
tico de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. 
Os resultados permitiriam que estratégias preventivas e 
terapêuticas mais adequadas às diferentes etapas do de-

senvolvimento da cárie fossem implantadas para o con-
trole da sua progressão (Tomita et al.25, 1993; Daneshka-
zemi e Davari8, 2005).

Sendo assim, a proposta deste estudo é avaliar e com-
parar os dados dos índices ceos e do ceos modificado 
(incluindo lesões de mancha branca) de crianças com 
idades entre 1 e 6 anos, freqüentadoras de creches do 
município de Bauru, São Paulo, Brasil.

métodos
Seleção das crianças
Participaram desta pesquisa 691 crianças na faixa etá-

ria de 1 a 6 anos de idade, freqüentadoras de 13 creches 
municipais de Bauru. As crianças foram devidamente au-
torizadas por seus responsáveis legais por meio de consen-
timento livre e esclarecido. As creches foram aleatoriamen-
te selecionadas, sendo que as crianças que apresentavam 
dentes permanentes irrompidos ou não estavam presentes 
no momento do exame foram excluídas da amostra.

Diagnóstico de cárie dentária
O exame da cavidade bucal foi realizado por três exa-

minadores e três anotadores, de acordo com as condições 
preconizadas por WHO27. Com o objetivo de assegurar 
a uniformidade do uso dos critérios de diagnóstico para 
as diferentes condições a serem observadas e registradas, 
os examinadores e anotadores participaram de um mes-
mo treinamento e exercício de calibração para os crité-
rios adotados para exame clínico (Kappa = 0,82). Os da-
dos foram anotados em formulário próprio, conforme as 
orientações descritas a seguir.

Neste estudo, foram avaliadas 88 superfícies dentá-
rias, 5 em cada dente posterior e 4 em cada dente an-
terior. As superfícies incisais não foram consideradas 

(WHO27, 1997).
Além dos dados referentes à cárie dentária comu-

mente avaliados nos levantamentos epidemiológicos (su-
perfícies dentárias com cavidades abertas, com extração 
indicada ou restauradas), também foram anotadas as 
superfícies acometidas por lesões de manchas brancas. 
Estas deveriam apresentar aspecto esbranquiçado, opaco 
e poroso (Fejerskov e Kid11, 2005), podendo estar pre-
sentes em superfícies lisas e/ou em áreas de cicatrículas e 
fissuras, permitindo o diagnóstico diferencial em relação 
a outras alterações, como hipoplasia e fluorose dentárias. 
As superfícies hígidas também foram anotadas.

Análise dos dados
Para cada criança, foram considerados dois índices de 

cárie dentária: ceos e ceos modificado. O cálculo do ín-
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dice ceos modificado diferiu daquele do ceos pelo acrés-
cimo das superfícies com lesões de mancha branca.

A análise dos resultados foi realizada com o auxílio do 
programa Statistic for Windows 6.0, utilizando os testes 
Mann-Whitney, ANOVA e Tukey. Os resultados foram 
considerados estatisticamente significantes para p<0,05.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru, Univer-
sidade de São Paulo (processo nº 145/2004), e sua execu-
ção foi autorizada pela Prefeitura Municipal de Bauru.

resultAdos
Do total de 691 crianças avaliadas, 348 (50,36%) 

eram do gênero masculino e 343 (49,64%) do gênero 
feminino, com idade média de 46 meses (3 anos e 8 me-
ses). Quando utilizados os critérios de diagnóstico para 
determinação dos índices ceos e ceos modificado, 464 
(67,20%) e 450 (65,14%) crianças foram diagnosticadas 
como livres de cárie, respectivamente. A média do ceos 
encontrada para esta população foi de 1,56, enquanto 

que do ceos modificado foi de 1,79. Ambos variaram en-
tre valores de 0 e 42. Esta diferença foi estatisticamente 
significante (Mann-Whitney, p<0,001).

As crianças foram divididas em 5 grupos de acordo 
com a faixa etária: G1 (12 – 24 meses), G2 (25 – 36 me-
ses), G3 (37 – 48 meses), G4 (49 – 60 meses) e G5 (61 – 
72 meses). Houve diferença estatisticamente significante 
entre todos os grupos etários estudados em relação ao 
ceos (ANOVA e Tukey, p<0,05). Já o ceos modificado 
foi estatisticamente diferente entre todos os grupos, ex-
ceto entre G4 e G5 (Tukey, p=0,92), conforme observa-
do na Tabela 1.

• O número médio de superfícies avaliadas foi es-
tatisticamente diferente entre as diversas faixas etárias 
(ANOVA, p<0,05), com exceção entre G3 e G4 (Tukey, 
p=0,79). As porcentagens de superfícies acometidas por 
cárie baseadas nos dados de ceos e ceos modificado au-
mentaram à medida que a idade das crianças também 
aumentou (Tabela 2).

• A diminuição da porcentagem de crianças com 

Grupos N (crianças) ceos ± dp ceos-m ± dp

G1 72 0,04 ± 0,35 Aa 0,10 ± 0,58 Ab

G2 134 0,52 ± 1,71 Ba 0,71 ± 2,32 Bb

G3 155 1,59 ± 3,97 Ca 1,98 ± 4,83 Cb

G4 187 2,23 ± 4,24 Da 2,53 ± 4,57 Db

G5 143 2,38 ± 3,62 Ea 2,50 ± 3,70 Db

Tabela 1:  Número de crianças avaliadas e respectivos índices ceos e ceos modificado de acordo com a faixa etária.

Letras maiúsculas diferentes indicam presença de diferença estatisticamente significante na mesma coluna. Letras minúsculas diferentes indicam presença de 
diferença estatisticamente significante na mesma linha (p<0,05).

Grupos N (superf.) ± dp ceos / n (superf.) ceos-m / n (superf.)

G1 52,72 ± 20,01 0,07 Aa 0,19 Ab

G2 83,87 ± 8,45 0,62 Ba 0,85 Bb

G3 87,92 ± 0,60 1,81 Ca 2,25 Cb

G4 87,82 ± 1,02 2,54 Da 2,88 Db

G5 86,50 ± 4,04 2,75 Ea 2,89 Db

Tabela 2:  Número médio de superfícies dentárias e respectivas porcentagens de superfícies acometidas por lesão de cárie utilizando-se os 
índices ceos e ceos modificado de acordo com a faixa etária.

Letras maiúsculas diferentes indicam presença de diferença estatisticamente significante na mesma coluna. Letras minúsculas diferentes indicam presença de 
diferença estatisticamente significante na mesma linha (p<0,05).
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dentes hígidos foi diretamente proporcional ao aumento 
daquelas com dentes cariados, com extração indicada e 
restaurados de G1 para G5, considerando-se os dois ín-
dices estudados (Tabela 3). 

• Do total de crianças examinadas, a porcentagem 
de superfícies cariadas (78,30% e 81,15%) mostrou-se 
consideravelmente superior à de superfícies com extra-
ção indicada (3,72% e 3,24%) e restauradas (17,98% e 
15,61%) para os índices ceos e ceos modificado, respec-
tivamente (Figura 1).

discussÃo
Levantamentos epidemiológicos tradicionais que uti-

lizam os índices CPOD, CPOS, ceod e ceos estão pauta-
dos no diagnóstico da cárie dentária em estágios avança-
dos, facilmente visualizados pela presença de lesões com 
cavidades abertas (Cypriano et al.7, 2005; Traebert et 
al.26, 2001; Bönecker e Cleaton-Jones3, 2003; Casanova-
Rosado et al.5, 2005; Herrera-Mdel et al.15, 2005; Narvai 

et al.19, 2000). Entretanto, lesões de manchas brancas re-

presentam o estágio inicial da cárie, clinicamente detec-
tável e passível de ser paralisado (Autio-gold e Tomar2, 
2005; Chesters et al.6, 2002; Daneshkazemi e Davari8, 
2005; Luan et al.17, 2000; Pitts20, 2001; Machado et al.18, 
2004). Portanto, a real prevalência de cárie nas diversas 
populações está sendo subestimada por tais estudos, di-
ficultando a elaboração de estratégias preventivas primá-
rias em saúde bucal (Pitts20, 2001; Fejerskov e Kidd11, 
2005; Alfano et al.1, 2001; Ismail16, 2004).

Neste estudo, a inclusão de lesões de manchas bran-
cas nos critérios de diagnóstico da cárie dentária levou ao 
estabelecimento de um novo índice, o ceos modificado. 
Este índice foi testado em um grupo restrito de crianças, 
freqüentadoras de 13 creches municipais de Bauru. Ape-
sar disso, seus resultados foram estatisticamente superio-
res ao ceos, confirmando a hipótese de que ele é mais 
sensível e de que possibilita a obtenção de dados mais 
precisos. Hallett e O’rourke14 (2002) observaram um ín-
dice ceos médio de 2.28 entre crianças pré-escolares da 
região de Brisbane. 

Na amostra estudada, o número de crianças livres de 
cárie foi significativo, independente do índice de avalia-
ção utilizado. Esse resultado reflete o que já tem sido ob-
servado por outros pesquisadores (Hallett e O’rourke14, 
2002) e sugere a necessidade de novos métodos de diag-
nóstico (Autio-Gold e Tomar2, 2005; Chesters et al.6, 
2002; Daneshkazemi e Davari8, 2005; Deery et al.9, 
2000; Luan et al.17, 2000), levando-se em consideração 
seu custo-benefício para aplicação em grandes grupos 
populacionais. Entretanto, no caso do ceos modifica-
do utilizado neste estudo, a inadequada iluminação da 
cavidade bucal, a ausência de profilaxia profissional e 
secagem dos dentes avaliados, bem como a dificuldade 
em se observar lesões de manchas brancas nas superfícies 
interproximais provavelmente contribuíram para diag-

Grupos DH ceos (%) DC ceos (%) DH ceos-m (%) DC ceos-m (%)

G1 71 (98,60%) 1 (1,40%) 70 (97,20%) 2 (2,80%)

G2 110 (82,10%) 24 (17,90%) 107 (79,90%) 27 (20,10%)

G3 107 (69,00%) 48 (31,00%) 102 (65,80%) 53 (34,20%)

G4 71 (56,10%) 82 (43,90%) 101 (54,00%) 86 (46,00%)

G5 71 (49,60%) 72 (50,40%) 70 (48,90%) 73 (51,10%)

 

841
78,30%

1003
81,15%

40
3,72%

40
3,24%

193
17,98%

193
15,61%

0

200

400

600

800

1000

1200

Número de 
superfícies

c e o

ceos
ceos modificado

Tabela 3:  Número de crianças com dentes hígidos (DH) e cariados (DC), baseados nos índices ceos e ceos modificado, divididas por 
faixas etárias.

Figura 1:  Número de superfícies cariadas, com extração indica-
da e restauradas, conforme os dados obtidos utilizan-
do-se os índices ceos e ceos modificado.
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nósticos falso-negativos (Ekstrand10, 2004), fato que não 
invalida a sua proposta.

Os índices ceos e ceos modificado foram acentuada-
mente superiores com o aumento da idade das crianças, 
variando de 0,04 (G1) a 2,38 (G5) e 0,10 (G1) a 2,50 
(G5), respectivamente. Observou-se também que a por-
centagem de superfícies acometidas pela cárie dentária 
em relação ao total de superfícies avaliadas aumentou 
continuamente com a idade das crianças, denotando 
uma falha na política preventiva de saúde bucal para be-
bês e pré-escolares. Nos últimos anos, apesar de melho-
rias encorajadoras na prevalência geral da cárie dentária, 
esta doença continua a ser um problema desde o início 
da infância em muitos grupos e comunidades (Fejerskov 
e Kidd11, 2005). Isso porque os levantamentos epidemio-
lógicos não conseguem avaliar a evolução e velocidade de 
progressão da cárie dentária, uma vez que são realizados 
de forma pontual, com exames preestabelecidos nas ida-
des de 6 e 12 anos (Cypriano et al.7,2005; Traebert et 
al.26, 2001).

A presença de uma grande porcentagem de superfí-
cies com lesões de cárie abertas não tratadas (78,30%) 
denota a falta de acesso da amostra estudada ao sistema 
de saúde pública para realização de atendimento cura-
tivo, bem como a restrição de financiamentos para a 
execução de procedimentos odontológicos restauradores 
em grandes comunidades para essa faixa etária. Adicio-
nalmente, o incremento de cerca de 20% no número de 
superfícies cariadas devido às lesões de manchas brancas 
sugere que a atenção preventiva em relação ao contro-

le da cárie deveria ser dada desde as idades mais preco-
ces, mesmo antes da formação dessas lesões (Schroth e 
Moffatt22, 2005). Assim, o controle da cárie dentária se 
tornaria mais factível e menos oneroso futuramente ao 
município.

 A polarização da cárie dentária foi claramente obser-
vada pela constatação de que 34,86% das crianças apre-
sentaram lesões de cárie desde seus estágios iniciais, con-
cordante com os estudos de Hallett e O’rourke14 (2002) 
e Zhang et al.28 (2005). Dessa forma, atenção especial 
deveria ser dada para esse grupo de indivíduos, adotan-
do-se políticas preventivas em saúde bucal pautadas na 
eliminação de fatores de risco para o desenvolvimento da 
cárie dentária. Para Tinanoff et al.24 (2002) os cirurgiões- 
dentistas deveriam estar mais bem preparados no com-
bate à doença, visando um trabalho de identificação das 
crianças de risco e atividade de cárie, incluindo-as num 
programa de promoção de saúde e auxiliando, desta ma-
neira, na diminuição de altas taxas de cárie na infância. 
Nesse quesito, cabe uma reflexão sobre formas eficazes de 
prevenção de cárie que estejam focadas na obtenção da 
saúde bucal plena (“zero cárie”) desde idades precoces.

 
conclusÃo

Dessa forma, os resultados deste estudo permitem 
recomendar a utilização do índice ceos modificado em 
levantamentos epidemiológicos que visem à detecção 
precoce da cárie dentária, possibilitando um melhor pla-
nejamento e a adoção, pelos órgãos públicos e privados, 
de medidas preventivas primárias mais adequadas.
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resumo
Introdução: Este estudo avalia as prevalências dos relacionamentos entre os arcos dentários decíduos, nos 
planos sagital, vertical e transversal, em nipo-brasileiros de sete cidades do Estado de São Paulo. Métodos: A 
amostra consistiu de 310 crianças de 2 a 6 anos de idade, de 19 escolas do estado de São Paulo. Três cirur-
giões-dentistas calibrados realizaram os exames clínicos, em máxima intercuspidação habitual. Os dados 
foram submetidos à análise estatística descritiva e o dimorfismo sexual foi avaliado por meio do teste Qui-
Quadrado (p < 0,05). Resultados: As prevalências dos relacionamentos entre os segundos molares decíduos 
foram de: 47,42% para o degrau mesial; 41,29% para o plano terminal reto e 5,48% para o degrau distal. 
Em relação aos caninos, verificou-se Classe 1 em 77,42%, com freqüências equivalentes a 6,77% para as 
Classes 2 e 3. Para o trespasse horizontal interincisivos, observou-se 71,29% com normalidade; 14,19%, 
aumentado; 7,42%, negativo (mordida cruzada anterior) e 7,10%, nulo. Quanto ao trespasse vertical in-
terincisivos, 60% das crianças exibiram relacionamento normal; 27,10%, aumentado; 4,51%, negativo 
(mordida aberta anterior) e 8,39%, nulo. Apenas 5,48% das crianças revelaram mordida cruzada posterior, 
sendo 0,64% bilateral; 2,26% unilateral verdadeira e 2,58% unilateral com desvio funcional da mandí-
bula. Conclusões:  A maioria das crianças nipo-brasileiras apresentou relacionamentos oclusais satisfatórios 
na dentadura decídua, merecendo atenção uma tendência para o desenvolvimento da má oclusão de Classe 
III. Os dados apresentados nesta pesquisa podem contribuir para o conhecimento das necessidades orto-
dônticas deste importante grupo étnico que compõe a população brasileira, auxiliando no estabelecimento 
de políticas públicas que visem à Ortodontia Preventiva.
descritores: Maloclusão - Epidemiologia - Ortodontia.

AbstrAct
Introduction: This study assess the prevalences prevalences of the relationships between the deciduous 
dental arches in the sagittal, vertical and transversal planes, in Japanese-Brazilians, from seven cities os São 
Paulo State. Methods: The sample consisted of 310 children aged from 2 to 6 years, attending 19 schools 
in the state of São Paulo. Three calibrated dentists performed the clinical examinations, with the children 
biting in maximal intercuspation. Data were submitted to descriptive statistics and sexual dimorphism was 
analyzed using Chi-Square test (p < 0.05). Results: The prevalences of the deciduous second molars terminal 
relationships were: 47.42% for mesial step, 41.29% for flush and 5.48% for distal step. With respect to the 
canines, Class 1 was found in 77.42%, as well as equal frequencies of 6.77% for Classes 2 and 3. Concern-
ing overjet, it was normal in 71.29%; increased in 14.19%; negative (anterior crossbite) in 7.42% and null 
in 7.10%. For overbite, 60% had a normal relationship; 27.10%, increased; 4.51%, negative (anterior open 
bite) and 8.39%, null. Only 5.48% of the children had posterior crossbites; 0.64% were bilateral; 2.26%, 
unilateral and 2.58% with functional deviations. Conclusions: Most Japanese-Brazilian children presented 
satisfactory occlusal relationships in the primary dentition. However, some attention should be given to the 
tendency towards the development of Class III malocclusion. The present study findings may represent a 
contribution to the knowledge about the orthodontic needs of this important ethnic group as a part of the 
Brazilian population, aiding in the establishment of public politics focused on Preventive Orthodontics.
descriptors: Malocclusion - Epidemiology - Orthodontics.
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introduçÃo
Apesar da marcante miscigenação racial observada 

nos grupos populacionais brasileiros, o desenvolvimen-
to da oclusão pode variar de acordo com características 
étnico-culturais, uma vez que hábitos e costumes de uma 
cultura podem conduzir a padrões oclusais diferenciados, 
requerendo abordagens preventivas e terapêuticas distin-
tas (Infante8, 1975; Ito et al.10, 2008; Otuyemi et al.13, 
1997; Prado et al.14, 2007; Santos et al.16, 2007; Woon21, 
1988). Desse modo, o presente estudo tem como obje-
tivo avaliar as prevalências dos relacionamentos entre os 
arcos dentários decíduos, nos três planos do espaço, em 
crianças nipo-brasileiras. A relevância desta investigação 
científica torna-se mais evidente ao considerar-se que, no 
Estado de São Paulo, a população com ascendência ja-
ponesa congrega 76% deste grupamento étnico no total 
residente em território brasileiro (Freitas et al.7, 1991).

métodos
Este estudo foi desenvolvido em conformidade com 

os preceitos e as normas preconizadas pela Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde – Brasil.

Para a realização desta pesquisa, foram examinadas 
310 crianças, sendo 154 do sexo masculino e 156 do 
feminino, de 2 a 6 anos de idade. As crianças apresen-
tavam-se saudáveis e regularmente matriculadas em 19 
escolas de educação infantil, públicas e particulares, di-
recionadas a nipo-brasileiros, em sete cidades do estado 
de São Paulo: Bastos, Botucatu, Ibiúna, Marília, Mogi 
das Cruzes, São Paulo e Suzano. As crianças da amostra 
nasceram no Brasil e apresentavam, no mínimo, 50% de 
ascendência japonesa direta, isto é, possuíam, pelo me-
nos, um dos pais, dois avós ou quatro bisavós, maternos 
ou paternos, nascidos no Japão. As informações referen-
tes ao nome, sexo, data de nascimento e ascendência das 
crianças foram coletadas a partir de fichas de identifica-
ção, preenchidas por seus pais.

Todas as crianças encontravam-se na fase da dentadu-
ra decídua completa e foram selecionadas apenas aquelas 
que não apresentavam quaisquer dos seguintes critérios 
de exclusão: (1) lesões de cárie ou restaurações que pu-
dessem acarretar alterações nos relacionamentos oclusais, 
(2) anomalias dentárias de forma, número, estrutura e 
erupção e (3) tratamento ortodôntico ou fonoaudioló-
gico prévio.

Mediante a autorização dos pais, que assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido, procedeu-se 

ao exame clínico dos relacionamentos oclusais. Executou-
se a inspeção visual da oclusão com o auxílio de espátulas 
de madeira e réguas plásticas milimetradas descartáveis, 
no próprio ambiente escolar, com a criança comoda-
mente sentada e direcionada para uma fonte abundante 
de luz artificial, em posição de máxima intercuspidação 
habitual (MIH). As avaliações clínicas foram realizadas 
por três cirurgiões-dentistas previamente calibrados. Os 
critérios de classificação das relações oclusais, nos três 
planos do espaço, são apresentados em seqüência.

1. Plano sagital
1.1 Relacionamento entre as superfícies distais dos 

segundos molares decíduos (Baume2, 1950):
Plano terminal reto: as superfícies distais dos segun-

dos molares decíduos coincidem;
Degrau mesial: a superfície distal do segundo molar 

decíduo inferior encontra-se para mesial em relação à su-
perfície distal do segundo molar decíduo superior;

Degrau distal: a superfície distal do segundo molar 
decíduo inferior encontra-se deslocada para distal em 
relação à superfície distal do segundo molar decíduo su-
perior.

1.2 Relacionamento entre os caninos (Foster e Ha-
milton6, 1969):

Classe 1: a cúspide do canino decíduo superior en-
contra-se no mesmo plano da superfície distal do canino 
decíduo inferior;

Classe 2: a cúspide do canino decíduo superior situa-
se numa relação anterior à superfície distal do canino 
decíduo inferior;

Classe 3: a cúspide do canino decíduo superior apre-
senta-se numa relação posterior à superfície distal do ca-
nino decíduo inferior.

1.3 Trespasse horizontal interincisivos (Foster e Ha-
milton6, 1969):

Normal: a distância entre a superfície vestibular dos 
incisivos centrais decíduos inferiores e a borda incisal dos 
incisivos centrais decíduos superiores não excede 2mm;

Aumentado: o trespasse horizontal entre os incisivos é 
maior do que 2mm;

Nulo: a distância horizontal entre a superfície vesti-
bular dos incisivos centrais decíduos inferiores e a borda 
incisal dos incisivos centrais decíduos superiores é igual 
a zero;

Negativo (mordida cruzada anterior): os incisivos cen-
trais decíduos inferiores encontram-se em uma relação 
anterior aos incisivos centrais decíduos superiores.
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2. Plano vertical
O trespasse vertical interincisivos foi classificado em 

quatro categorias (Foster e Hamilton6, 1969):
Normal: as bordas incisais dos incisivos superiores 

recobrem, no máximo, um terço da coroa dos incisivos 
inferiores;

Aumentado (sobremordida profunda): as bordas inci-
sais dos incisivos superiores recobrem mais de um terço 
da face vestibular dos incisivos inferiores;

Nulo: a distância vertical entre as bordas incisais su-
periores e inferiores é igual a zero;

Negativo (mordida aberta anterior): as bordas incisais 
superiores e inferiores distanciam-se em direções opostas 
no sentido vertical, gerando falta de contato oclusal en-
tre estes dentes.

3. Plano transversal
Consideraram-se três tipos de mordidas cruzadas 

posteriores (Scavone-Junior et al.17, 2007):
Bilateral: relação transversal de oclusão invertida entre 

os dentes posteriores superiores e posteriores inferiores, 
ocorrendo simultaneamente nos dois hemi-arcos, geral-
mente exibindo coincidência das linhas médias entre os 
dois arcos dentários;

Unilateral verdadeira: relação transversal de oclusão 
invertida entre os dentes posteriores superiores e poste-
riores inferiores, observada apenas em um dos lados, à 

direita ou à esquerda, com as linhas médias superior e 
inferior geralmente coincidentes;

Unilateral com desvio funcional da mandíbula: nes-
ta condição, embora a mordida cruzada posterior seja 
unilateral em MIH, há interferências oclusais em relação 
cêntrica, gerando desvio funcional da mandíbula para o 
lado direito ou esquerdo. Geralmente, ocorre o desvio 
das linhas médias em MIH e coincidência em relação 
cêntrica.

Os dados coletados foram submetidos à análise esta-
tística descritiva, com distribuição de freqüências. Utili-
zou-se o teste Qui-Quadrado, ao nível de significância 
de 5%, com o objetivo de analisar um possível dimorfis-
mo sexual no que tange às prevalências dos diversos tipos 
de relacionamentos oclusais pesquisados.

ResULTADOs e DIscUssÃO
Neste estudo, não se observou dimorfismo sexual 

estatisticamente significante quanto às prevalências dos 
diversos tipos de relacionamentos anteroposteriores, si-
métricos e assimétricos, entre os segundos molares decí-
duos (Tabela 1).

O plano terminal reto foi diagnosticado em 41,29% 
da amostra. A mudança do plano terminal reto para o 
degrau mesial é desejável, para que o primeiro molar 
permanente erupcione em oclusão de Classe I de An-
gle. A persistência de um plano terminal reto conduz a 
uma oclusão cúspide-a-cúspide entre os primeiros mo-

Relacionamentos oclusais
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Simétricos
Plano Terminal Reto 128 41,29 1,56 NS

Degrau Mesial 147 47,42 1,88 NS
Degrau Distal 17 5,48 3,15 NS

Subtotal 292 94,19
Assimétricos

Plano Terminal Reto / Degrau Mesial 13 4,19 0,68 NS
Plano Terminal Reto / Degrau Distal 4 1,29 0,99 NS

Degrau Mesial / Degrau Distal 1 0,32 0,99 NS
Subtotal 18 5,81

Total 310 100,00

Tabela 1 -  Distribuição da amostra de acordo com os relacionamentos anteroposteriores, simétricos e assimétricos, entre os planos distais 
dos segundos molares decíduos, bem como análise estatística do dimorfismo sexual, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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lares permanentes, que subseqüentemente poderá evo-
luir para um relacionamento de Classe I ou Classe II de 
Angle (Baume2, 1950; Moyers12, 1969). A prevalência 
do degrau mesial englobou 47,42% da amostra total. 
Embora trabalhos como os de Barbosa et al.1 (2000) e de 

Ferreira et al.5 (2001) também tenham constatado esse 
tipo de relacionamento como o mais prevalente, outros 
estudos apontaram uma maior prevalência para o pla-
no terminal reto (Baume2, 1950; Farsi e Salama4, 1996; 
Foster e Hamilton6, 1969; Prado et al.14, 2007; Otuyemi 
et al.13, 1997). Variações metodológicas e fatores étnicos 
podem ter exercido grande influência nesses valores.

Observou-se uma baixa prevalência do degrau distal 
(5,48%), sendo o valor próximo ao verificado no estudo 
de Isshiki et al.9 (1969), 4,8%. Prevalências superiores a 
essas são relatadas em outros estudos, variando de 8,11% 
até 42,10% (Barbosa et al.1, 2000; Baume2, 1950; Fos-
ter e Hamilton6, 1969; Prado et al.14, 2007). Convém 
salientar que a prevalência de relacionamentos assimé-
tricos entre os segundos molares decíduos foi bastante 
reduzida, o que está de acordo com os resultados de um 
outro estudo realizado na cidade de São Paulo, embora, 
as crianças avaliadas fossem leucodermas, faiodermas e 
melanodermas (Santos et al.16, 2007).

Com base na análise exposta na Tabela 2, constata-se 
que a relação de Classe 2 simétrica entre caninos decídu-
os exibiu dimorfismo sexual, sendo a prevalência signifi-
cantemente maior no sexo masculino (9,74%) em com-

paração ao feminino (3,84%). O relacionamento entre 
os caninos decíduos constitui um excelente dado auxiliar 
na classificação oclusal da dentadura decídua. Alguns au-
tores como Ravn15 (1975), Tschill et al.19 (1997) e Silva-
Filho et al.18 (2003) utilizaram em seus estudos somente 
a oclusão entre os caninos para a determinação das rela-
ções interarcos no plano sagital. A relação de Classe 1 foi 
a mais prevalente (77,42%), o que ratifica os trabalhos 
de Otuyemi et al.13 (1997) e Tschill et al.19 (1997), com 
índices de 73,3% e 74,5%, respectivamente. Prevalência 
mais alta, por volta de 85%, foi verificada na pesquisa 
de Farsi e Salama4 (1996); enquanto que os trabalhos de 
Foster e Hamilton6 (1969), Ravn15 (1975) e Ferreira et 
al.5 (2001) demonstraram prevalências de 40% a 60%.

A prevalência do relacionamento entre os caninos 
decíduos em Classe 2 foi consideravelmente baixa neste 
estudo (6,77%), se comparada a outras pesquisas com 
freqüências variando de 10,9% a 45% (Farsi e Salama4, 
1996; Foster e Hamilton6, 1969; Otuyemi et al.13, 1997; 
Ravn15, 1975; Silva-Filho et al.18, 2003; Tschill et al.19, 
1997). A prevalência de 6,77% para a relação de Classe 
3 foi superior àquelas verificadas nos trabalhos revisados, 
variando de 0,5% a 2,93% (Farsi e Salama4, 1996; Fos-
ter e Hamilton6, 1969; Otuyemi et al.13, 1997; Ravn15, 
1975; Silva-Filho et al.18, 2003; Tschill et al.19, 1997). 
Novamente, os casos com assimetrias foram pouco fre-
qüentes. Prevalências superiores são relatadas nos estu-
dos de Foster e Hamilton6 (1969) e Ravn15 (1975), 14% 

Relacionamentos entre caninos decíduos
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Simétricos
Classe 1 240 77,42 0,04 NS
Classe 2 21 6,77 4,26 < 0,05
Classe 3 21 6,77 0,80 NS
Subtotal 282 90,97

Assimétricos
Classe 1 / Classe 2 14 4,52 0,06 NS
Classe 1 / Classe 3 14 4,52 2,61 NS
Classe 2 / Classe 3 0 0 0 NS

Subtotal 28 9,03
Total 310 100,00

Tabela 2 -  Distribuição da amostra de acordo com os relacionamentos anteroposteriores, simétricos e assimétricos, entre caninos decídu-
os, bem como análise estatística do dimorfismo sexual, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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e 17,3%, respectivamente.
No que se refere às prevalências do trespasse horizon-

tal interincisivos, não foi observado dimorfismo sexual 
significante (Tabela 3). As prevalências descritas para o 
trespasse horizontal interincisivos normal nos estudos de 
Farsi e Salama4 (1996), Otuyemi et al.13 (1997) e Tschill 
et al.19 (1997) assemelharam-se bastante ao resultado do 
presente estudo (71,29%). Por outro lado, os trabalhos 
de Foster e Hamilton6 (1969), Ravn15 (1975), Valente e 
Mussolino20 (1989) e Castro et al.3 (2002) registraram 
prevalências menores, variando de 25% a 57%. A preva-
lência do trespasse horizontal interincisivos aumentado 
apresentou-se relativamente pequena (14,19%) em rela-
ção ao estudo de Foster e Hamilton6 (1969), que regis-
trou 72%. Esclareça-se que a amostra avaliada por esses 
autores foi essencialmente composta por leucodermas. 
Uma explicação razoável para a baixa freqüência de tres-
passe horizontal interincisivos aumentado talvez resida 
no fator cultural, pois as mães orientais amamentam seus 
filhos durante longos períodos de tempo e não lhes ofer-
tam chupetas (Ito et al.10, 2008). Sabe-se que os hábitos 
de sucção não nutritivos estão diretamente associados a 
esse tipo de alteração oclusal (Santos et al.16, 2007).

Trespasse horizontal interincisivos decíduos
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo  Sexual
n % χ2 p

Normal 221 71,29 0,20 NS
Aumentado 44 14,19 2,80 NS

Nulo 22 7,10 1,68 NS
Negativo 23 7,42 0,03 NS

Total 310 100,00

Tabela 3 -  Distribuição da amostra de acordo com o trespasse horizontal interincisivos decíduos, bem como análise do dimorfismo sexu-
al, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2)

O trespasse horizontal interincisivos nulo ocorreu em 
7,10%, situando-se em um nível superior aos resulta-
dos descritos por Foster e Hamilton6 (1969) e Valente e 
Mussolino20 (1989). Porém, revelou-se menos freqüente 
em relação aos 9,7% registrados no estudo de Otuyemi 
et al.13 (1997). Já o trespasse horizontal interincisivos ne-
gativo (mordida cruzada anterior) foi diagnosticado em 
7,42% da amostra total. Esse resultado corrobora os des-
critos nos estudos de Li11 (1991), que examinou crianças 
chinesas, e Otuyemi et al.13 (1997), que avaliaram crian-
ças nigerianas.

Não foi constatado dimorfismo sexual estatistica-
mente significante quanto às prevalências aferidas para 
o trespasse vertical interincisivos (Tabela 4). O trespasse 
vertical considerado normal esteve presente em 60% das 
crianças. Isshiki et al.9 (1969) obtiveram um resultado 
similar ao desta pesquisa (60,9%), apesar da amostra ter 
sido composta por modelos de gesso e 100% das crian-
ças, classificadas como xantodermas não miscigenadas. 
O trespasse vertical aumentado ocorreu em 27,10% da 
amostra total. Autores como Foster e Hamilton6 (1969) 
e Ravn15 (1975) obtiveram valores próximos aos deste es-
tudo, variando de 20 a 29%. Além disso, Baume2 (1950) 

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante

Trespasse vertical interincisivos
Amostra Total

  Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Normal 186 60,00 3,11 NS
Aumentado 84 27,10 1,46 NS

Nulo 26 8,39 0,14 NS
Negativo 14 4,51 1,14 NS

Total 310 100,0

Tabela 4 -  Distribuição da amostra conforme o trespasse vertical interincisivos decíduos, bem como análise do dimorfismo sexual, 
mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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relatou um valor de 31%. O trespasse vertical interin-
cisivos nulo foi diagnosticado em 8,39% das crianças, 
representando um valor elevado quando comparado ao 
resultado de Foster e Hamilton6 (1969), que observaram 
uma prevalência de apenas 2%, possivelmente devido à 
faixa etária analisada por esses autores. A mordida aber-
ta anterior foi observada em 4,51% da amostra total. 
Woon21 (1988), que avaliou crianças de diferentes gru-
pos étnicos, obteve percentual similar ao desta pesquisa 
(5,38%). Sugere-se que, na população brasileira em ge-
ral, a prevalência de mordida aberta anterior provavel-
mente seria um pouco mais elevada, considerando-se a 
fase da dentadura decídua completa, por causa da alta 
freqüência de hábitos de sucção não nutritivos.

Conforme as análises da Tabela 5, as prevalências das 
diversas categorias de mordidas cruzadas posteriores não 
revelaram dimorfismo sexual significante, concordando 
com os resultados descritos por Woon21 (1988) e Otuye-
mi et al.13 (1997). Contudo, Infante8 (1975) observou 
maior prevalência de mordidas cruzadas posteriores em 
crianças do sexo feminino. As mordidas cruzadas poste-
riores foram diagnosticadas em aproximadamente 5,5% 
das crianças. De modo similar, Infante8 (1975) e Otuye-
mi et al. 13 (1997) obtiveram valores de 5,3% e 4%, res-
pectivamente. Não obstante os resultados desta pesquisa 
representem as características de uma pequena parcela 
da população de crianças nipo-brasileiras, ratificam-se as 
diferenças de padrão oclusal em descendentes de raças 
distintas, observadas em estudos epidemiológicos ante-
riores (Infante8, 1975; Otuyemi et al.13, 1997; Woon21, 
1988). A mordida cruzada posterior bilateral foi o tipo 
menos prevalente (0,64%). Outros pesquisadores tam-
bém registraram freqüências reduzidas para as mordidas 
cruzadas posteriores bilaterais (Otuyemi et al.13, 1997; 
Ravn15, 1975; Silva-Filho et al.18, 2003), o que corrobo-

ra este trabalho. A baixa prevalência da mordida cruzada 
posterior bilateral pode estar associada à própria con-
formação dos arcos dentários das crianças avaliadas ou 
mesmo a uma baixa ocorrência do hábito de respiração 
bucal na amostra.

As mordidas cruzadas posteriores unilaterais com des-
vio funcional da mandíbula e unilaterais verdadeiras geral-
mente são diagnosticadas com maior freqüência (Infante8, 
1975; Otuyemi et al.13, 1997; Ravn15, 1975; Scavone-Ju-
nior et al.17, 2007; Silva-Filho et al.18, 2003). No entanto, 
Scavone-Junior et al.17 (2007) explicaram que as mordidas 
cruzadas posteriores com desvio funcional da mandíbula 
freqüentemente representam uma atresia bilateral da ma-
xila associada a interferências nos caninos, o que ocasiona 
um deslocamento lateral da mandíbula.

conclusÕes
1. Os relacionamentos oclusais evidenciados pela 

maioria das crianças nipo-brasileiras apresentaram-se sa-
tisfatórios, conforme atestaram as prevalências reduzidas 
verificadas para a maioria das más oclusões pesquisadas.

2. Todavia, observou-se uma tendência para o desen-
volvimento futuro de más oclusões de Classe III, tendo-
se em vista os maiores índices de prevalência verificados 
para o degrau mesial, a relação de caninos em Classe 3 e 
o trespasse horizontal negativo entre os incisivos superio-
res e inferiores, em comparação aos índices comumente 
relatados para outros grupos étnicos, particularmente os 
leucodermas.

3. Diante do exposto, torna-se imperioso acompa-
nhar o desenvolvimento craniofacial dessas crianças em 
intervalos periódicos, visando prevenir e/ou controlar as 
tendências de crescimento desfavoráveis que possam vir 
a comprometer o equilíbrio e a harmonia dentofaciais.

Mordida cruzada posterior
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Ausente 293 94,52 1,49 NS
Bilateral 2 0,64 1,99 NS

Unilateral verdadeira 7 2,26 1,28 NS
Unilateral com desvio mandibular 8 2,58 0,00 NS

Total 310 100,00

Tabela 5 -  Distribuição da amostra segundo os tipos de mordidas cruzadas posteriores, bem como análise do dimorfismo sexual, me-
diante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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resumo
Introdução: O objetivo deste experimento é avaliar a reprodutibilidade de estruturas metálicas em próteses 
removíveis, Métodos: Foram empregados duas ligas de cobalto-cromo (Remaniumn e Modell); dois tipos de 
condutos de alimentação (reto e curvo); e duas técnicas de fundição (indução e oxigênio-acetileno). Resul-
tados: Os resultados mostraram que: (1) o fator fundição apresentou reprodutibilidade semelhante entre as 
duas técnicas empregadas; (2) em relação aos dois tipos de conduto, não foi encontrada nenhuma diferença 
de reprodutibilidade nas peças fundidas; (3) entre as duas ligas usadas, também não houve diferença de 
reprodutibilidade. Conclusão: Com base nos resultados, foi possível concluir que o tipo de fundição, o tipo 
de liga e o tipo de conduto não influenciaram significativamente no resultado final do aparelho protético.
descritores:  Canal de alimentação - Fundição - Ligas dentárias - Prótese dentária - Técnica de fundi-

ção odontológica

AbstrAct
Introductiion: Several studies have been done to develop materials, methods and equipments in the attempt 
to reach the ideal casting technique, in the replacement of lost dental elements, through a prosthesis, which 
returns and equilibrates the harmony of the stomatognathic system. Method: The experiment has been 
related to the study of reproduction in casting for metal structures of removable partial prostheses using 
two sorts of chrome-cobalt alloy (Remanium and Modell), two sorts of alimentation duct (straight and 
curve) and two casting techniques (induction and oxygen-acetylene). Results: The results revealed that: (1) 
the casting factor showed similar reproduction between two techniques used; (2) with regard to two kinds 
of duct it was not found any difference in the reproduction of cast pieces; (3) for two alloys used there was 
not difference of reproduction either. Conclusion: It was possible to conclude that the type of casting, the 
kind of alloy and the type of duct did not have significant in final result.
descriptors: Alimentation duct - Casting - Dental alloy - Dental prosthesis - Dental casting tecnique

*** Doutoranda do Departamento de Materiais Dentários da Universidade de São Paulo - USP
*** Especialista em Prótese Dentária pela Universidade de São Paulo - USP
*** Professor Doutor do Departamento de Prótese da Universidade de São Paulo - USP



142

Almeida AML, Rocha MRBA, Stegun RC, Costa B. Influência da localização do canal de alimentação na fundição de estruturas metáli-
cas de próteses parciais removíveis. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 20(1):141-6

introduçÃo
Ao longo do tempo, pesquisadores buscam, cada vez 

mais, desenvolver materiais, métodos e equipamentos na 
tentativa de alcançar a técnica de fundição ideal, na re-
posição de elementos dentais perdidos, através de uma 
prótese, que devolva o equilíbrio e a harmonia do siste-
ma estomatognático.

A transformação do padrão de cera fundida em liga 
metálica é um ponto de questionamento no que se refe-
re aos insucessos observados em laboratórios de prótese, 
tanto que desde a introdução da técnica da cera perdida 
em odontologia (Johbson7 1990, Peregrini12 1990) vá-
rias técnicas de fundição foram desenvolvidas e, como 
conseqüência, muitas falhas e distorções foram surgindo, 
o que contribuiu para o surgimento de outras pesquisas, 
tanto em relação às novas técnicas de fundição, como 
também em relação ao surgimento de novos materiais 
empregados em tal processo.

A técnica ideal de fundição seria aquela através da 
qual obtivéssemos a reprodução de todos os detalhes do 
padrão sem qualquer alteração morfológica ou dimen-
sional, além de ser de fácil manipulação e utilizar equipa-
mentos acessíveis13. Entretanto, o processo de fundição 
é tão complexo pela implicação de tantas variáveis, que 
provavelmente a fundição perfeita ainda não tenha sido 
conseguida (Stegun15 1996).

As inúmeras variáveis inerentes ao processo de trans-
formação do padrão de cera em metal podem influenciar 
significativamente na obtenção de uma peça fundida. 
Baseado neste princípio e com o propósito de esclare-
cer dúvidas relacionadas a este processo, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência da localização do canal 
de alimentação na reprodutibilidade das fundições de 
próteses removíveis em função de alguns fatores, tais 
como: forma do canal de alimentação (reto/curvo), liga 
de CoCr (Modell/Remanium) e técnica de fundição 
(oxigênio-acetileno/indução) utilizadas.

mAteriAl e método
Foram obtidos 96 corpos-de-prova, dos quais 48 fo-

ram através de canais de alimentação reto# e 48 através 
de canais de alimentação curvo. Dos 48 obtidos com ca-
nal de alimentação reto, 24 foram fundidos com a liga 
Modell e 24 com a liga Remanium, sendo que dos 24 
fundidos com a liga Modell, 12 receberam grampos cir-
cunferenciais em molar e em pré-molar e 12 receberam 
grampos circunferenciais de molar e tipo 7 em pré-mo-
lar. Dos 12 que receberam grampos circunferenciais em 
molar e em pré-molar, 6 foram fundidos por indução e 
6 por oxigênio-acetileno. O mesmo foi feito em relação 
a segunda liga(Remanium). Toda esta seqüência foi tam-
bém realizada nos 48 corpos-de-prova obtidos com canal 
de alimentação curvo como é demonstrado em organo-
grama.(Figura 1)

Para análise estatística dos dados, foi considerado o 
comportamento dos 16 grupos experimentais (16 séries) 
com seis corpos-de-prova. Cada uma das amostras pos-
suía uma tela milimetrada. Foi dada ênfase na reproduti-
bilidade das telas milimetradas (6x6= 36 quadrados) das 
amostras, através de análise virtual. (Figura 2)

A unidade experimental considerada neste experi-
mento foram os quadrados da tela milimetrada sendo 36 
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Figura 2 –  Exemplo de Reprodução da tela milimetrada
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FUNDIÇÃO LIGA CONDUTO
TOTAL DE QUADRADOS

( SOMA DE 6 PROVAS)

Indução II Curvo 216
Oxigênio-acetileno I Reto 205
Oxigênio-acetileno II Curvo 148
Oxigênio-acetileno I Reto 107

Indução I Curvo 216
Indução I Reto 143
Indução II Reto 210

Oxigênio-acetileno I Curvo 209
Oxigênio-acetileno I Curvo 145

Indução II Curvo 199
Oxigênio-acetileno II Reto 144

Indução II Reto 212
Oxigênio-acetileno II Reto 186

Indução I Curvo 210
Oxigênio-acetileno II Curvo 196

Indução I Reto 216

Figura 3– Quadro das Provas realizadas

Figura 4–  Gráfico representativo do total de quadrinhos em 
relação à técnica de Fundição

quadrados por tela. Considerando-se a reprodutibilidade 
de 100% neste experimento, as 16 séries com 6 corpos-
de-prova, resultariam em 96 espécimes com 36 quadra-
dos (totalizando 3456 quadrados), o que corresponderia 
a 216 quadrados por série. 

ResULTADOs 
Após a coleta de dados foi feita a análise de variância 
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representadas no quadro 1 (Figura 3). 
As tabelas 1 e 2 demonstram que nenhum dos fatores 

testados foi significativo para o número total de quadra-
dos a um nível de significância de 5%, ou seja, o tipo de 
fundição, o tipo de liga e o tipo de conduto não influen-
ciaram significativamente na variável resposta, como se 
pode confirmar visualizando que nenhum valor “p” re-
lacionado aos três fatores foi menor que 0,05, condição 
necessária para o fator ser considerado estatisticamente 
significativo (Tabelas 1 e 2). 

A diferença entre as duas técnicas de fundição não 
foi significativa a 95% de confiança. Também não houve 
diferença nenhuma entre os resultados obtidos tanto pe-
los dois tipos de liga quanto pelos dois tipos de canal de 
alimentação (Figuras 4, 5 e 6).

discussÃo
Inúmeros são os fatores que, isolados ou combinados, 

podem influenciar no resultado final de uma fundição, 
como também, dificultar a seleção da técnica ideal para 
obtê-la (Crawford5 1940).

Ao contrário de outras pesquisas citadas na literatu-
ra, que indicam a melhor técnica, a fundição por oxi-
acetileno (Phillips13 1993) no presente trabalho o fator 
fundição apresentou reprodutibilidade semelhante tanto 
na técnica por indução, como na técnica por oxigênio-
acetileno, pois independentemente do tipo de máquina 
ou da fonte de calor empregadas, pôde-se obter uma ex-
celente fundição (Crawford5 1940, Peregrina e Rieger11 
1986) Nos resultados, parecia haver uma possibilidade 
do tipo de fundição vir a interferir, mas os dados não fo-
ram significantes para detectar um efeito, se este de fato 
existiu. O que leva a crer que a possibilidade de altera-
ções não estava ligada ao fator máquina de fundição uma 
vez que sejam obedecidos todos os critérios para eliminar 
fatores que venham a interferir no resultado final12. Po-
rém é de se notar, através do gráfico 1, uma tendência da 
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Figura 5–  Gráfico representativo do total de quadrinhos em 
relação à liga usada
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Figura 6–  Relação entre o total de quadrinhos e forma do con-
duto de alimentação 

Fonte DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Efeitos Principais 3  6036.2 6036.2 2012.1
Interações Duplas 3   772.2  772.2  257.4 1.37 0.319
Interações Triplas 1   132.3  132.3  132.3 0.18 0.910
Erro Residual 8 11713.0 11713.0 1464.1 0.09 0.771
Erro puro 8 11713.0 11713.0 1464.1
Total 15 18653.7

Tabela 1- Análise de variância para o total de quadradinhos

ANOVA, utilizando-se um nível de significância de 5% 
para comparação dos grupos levando-se em considera-
ção os fatores: canal de alimentação, liga e fundição, bem 
como a inter-relação entre eles. As provas realizadas estão 
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Termos Efeito Coef SE Coef T P
Constante 185.13 9.566 19.35 0.000
Fundição -35.25 -17.62 9.566 -1.84 0.103

Liga 7.5 3.75 9.566 0.39 0.750
Conduto 14.5 7.25 9.566 0.76 0.470

Fundição x Liga -5.50 -2.75 9.566 -0.29 0.781
Fundição x Conduto -5.50 -0.25 9.566 -0.03 0.980

Liga x Conduto -12.75 -6.37 9.566 -0.67 0.524
Fundição x Liga x Conduto 5.75 2.88 9.566 0.30 0.771

Tabela 2 - Efeitos estimados e coeficientes para o total de quadradinhos

fundição por indução ter uma variabilidade menor.
Com relação ao desenho do canal de alimentação 

(reto ou curvo), não foi encontrada nenhuma diferen-
ça significativa de reprodutibilidade nas peças fundi-
das (Strickland e Sturdevant16 1959, Naylar10 1992, 
Vaidyanthan et al.19 1981) ao contrário dos achados 
de outras literaturas onde a diferença dos desenhos foi 
significativa1,6 e o desenho do canal de alimentação foi o 
principal fator na redução de defeitos em fundição (Viei-
ra e Garone20 1995).

A reprodução das peças fundidas não sofreu influ-
ência do tipo de liga utilizada neste experimento. Este 
fato já era esperado devido à diferença mínima entre os 
componentes das duas ligas, muito pouco influenciáveis 
pela máquina de fundição, e pelo tipo de canal de ali-
mentação.

O tipo de fundição, o tipo de liga e o tipo de condu-
to não influenciaram significativamente nos resultados 8. 
Contudo, os resultados mostram que 18,75% das séries 
analisadas obtiveram 100% de reprodutibilidade, o que 

leva à suposição de que a utilização de alguns artifícios 
como, aumento do número de canais de alimentação, ou 
o uso de câmara de reserva e conexão do pino formador 
de canal de alimentação, em área mais espessa do padrão, 
poderiam elevar esta porcentagem. Demonstrando desta 
forma que dentro da padronização do experimento estes 
fatores não devem influenciar nos resultados, porém de-
ve-se deixar claro que a variação de conduta profissional 
é o que pode favorecer à falha.

CONCLUSÕES
De acordo com a metodologia empregada parece lí-

cito concluir que: 
1. A reprodutibilidade dos corpos-de-prova não foi 

influenciada pela variável tipo de fundição (indução /
oxigênio-acetileno).

2. O desenho do canal de alimentação (reto / cur-
to) não interferiu na reprodutibilidade dos corpos-de-
prova. 

3. As ligas de CoCr (Modell/Remanium) proporcio-
naram resultados semelhantes. 
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resumo
Introdução: Objetivou-se, neste estudo, verificar a relação da classe econômica e qualidade do sono na 
ocorrência da disfunção temporomandibular (DTM). A população constituiu-se a de uma amostra es-
tatisticamente significativa de indivíduos pertencentes às diferentes classes econômicas do município de 
Piacatu, São Paulo, Brasil. Método: Utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) para a 
estratificação econômica da população. Retirou-se uma amostra de cada estrato, na qual aplicou-se o Ques-
tionário de Fonseca para verificar o grau de DTM e o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) para verificar 
a qualidade do sono. Os dados coletados foram tabulados através do programa Epi Info 2000, versão 3.2 
e analisados estatisticamente através do Teste Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%. No total 
participaram da pesquisa 354 famílias, sendo 4 pertencentes à Classe A2, 14 à Classe B1, 25 à Classe B2, 
112 à Classe C, 174 à Classe D e 25 à Classe E. Conclusão: Não houve relação estatisticamente significativa 
entre classe econômica e DTM. Existiu relação direta entre distúrbio do sono e DTM (p = 0). Conclui-se 
que a qualidade do sono influencia na ocorrência da DTM. 
descritores: Articulação temporomandibular - Classe social - Transtornos do sono

AbstrAct
Introduction: The objective of this study was to determine the relationship between economic class and the 
quality of sleep in dental patients who presented temporomandibular dysfunction (DTM). Methods: The 
study population consisted of a cross sample of economic classes as defined by the Criteria of Economic 
Classification Brazil (CCEB) all of whom were residents of the municipality of Piacatu, São Paulo, Brasil. 
Fonseca’s Questionnaire was used to measure the degree of DTM, and the Pittsburgh Sleep Quality In-
dex (PSQI) was used to measure the quality of sleep. Epi-Info 2000, version 3.2 was used to analyze the 
collected data by the chi-square with 5% level of significance. A total of 354 families participated in this 
study. This group, 4 were in Class A2, 14 in Class B1, 25 in Class B2, 112 in Class C, 174 in Class D, and 
25 in Class E. Conclusion: There was no statically significant relationship between economic class and the 
occurrence of DTM. However, there is a direct correlation between quality of sleep and DTM (p=0). It is 
concluded that quality of sleep directly influences the occurrence of DTM.
descriptors: Temporomandibular joint - Social class - Sleep disorders



148

Martins RJ, Garcia AR, Garbin CAS, Sundefeld MLMM. Relação da classe econômica e qualidade do sono na ocorrência da disfunção 
temporomandibular. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 maio-ago; 20(2):147-53

introduçÃo e revisÃo dA literAturA
As disfunções temporomandibulares (DTMs) são 

doenças que consistem de uma série de sinais e sintomas 
clínicos, que envolvem a ATM e/ou a musculatura mas-
tigatória. Raramente ocorrem separadamente, mas sim 
como múltiplos problemas com sintomas complexos 
(Mcneill13, 1997). 

Os sintomas mais freqüentes, segundo Laskin9 
(1969), são:  dor lateral, limitação da função, ruídos ar-
ticulares e sensibilidade muscular, sendo que deve haver  
uma associação entre eles para que o indivíduo seja con-
siderado com disfunção. 

A integridade morfológica do sistema mastigador de-
pende do equilíbrio entre a tolerância fisiológica, repre-
sentada pelo grau de capacidade de absorção ao estres-
se emocional, e a tolerância estrutural. Qualquer fator, 
entre eles oclusais, traumáticos, alterações esqueléticas e 
musculares, hábitos parafuncionais (bruxismo) e estresse 
emocional e físico, pode diminuir a capacidade adapta-
tiva do aparelho estomatognático e levar à ocorrência da 
disfunção temporomandibular (Okeson14, 2000). 

No entanto, não se pode afirmar até que ponto es-
ses fatores podem ser considerados predisponentes, per-
petuantes ou apenas coincidentes. Parece ser consenso 
atualmente a multifatoriedade do problema (Okeson14, 
2000).  

A situação sócio-econômica está associada com mor-
bidade e mortalidade no mundo todo, tanto nas doen-
ças infecciosas, como nas crônico-degenerativas (Syme e 
Berkman18, 1976). Essa associação não pode ser explica-
da apenas pela falta de condições materiais geralmente 
associadas com a pobreza. Os efeitos da estrutura social 
na saúde advêm por meio de atitudes e comportamen-
tos. As crenças e os sentimentos de um grupo social de-
terminam comportamentos cotidianos; tais como: dieta, 
exercício, sono e tabagismo, que contribuem não só para 
as doenças crônicas, mas também para as agudas (Pai-
ne15, 2001).

Barros e Nahas4 (2001) realizaram um estudo com o 
objetivo de identificar a prevalência e analisar a associa-
ção entre comportamentos de risco à saúde, percepção 
de estresse e auto-avaliação de saúde em uma amostra 
representativa da população de trabalhadores da indús-
tria de Santa Catarina. Os resultados mostraram que a 
proporção de trabalhadores com percepção negativa de 
saúde (aqueles que consideram sua saúde atual como re-
gular ou ruim) foi maior entre os mais idosos (acima de 
29 anos), casados, com filhos, menos instruídos, de pior 

nível econômico e entre os que percebem estar expos-
tos a níveis elevados de estresse, independente do sexo. 
Por sua vez, a prevalência de comportamentos de risco é 
maior entre sujeitos com percepção negativa de saúde. A 
associação observada entre sexo e comportamento de ris-
co definiu um perfil bidimensional: nos homens os com-
portamentos de risco mais prevalentes estavam ligados 
ao risco direto/ativo (fumar, abuso de bebidas alcoólicas) 
e nas mulheres ao risco indireto/passivo (inatividade fí-
sica, estresse).

Paine15 (2001) num estudo com o objetivo de investi-
gar a associação entre atitudes e auto-avaliação de saúde, 
analisou uma amostra composta por 372 mulheres entre 
25 e 45 anos de idade, sendo 142 da classe média, 95 
empregadas domésticas e 135 donas de casa residentes 
em invasões de terra. Verificou que as mulheres da classe 
média praticavam mais comportamentos que promovem 
a saúde; entre eles, menos fumo e bebidas e avaliavam a 
sua saúde como melhor, quando comparadas às mulheres 
dos dois grupos de classe sócio-econômica mais baixa. 

O sono é um estado fisiológico que influencia as 
condições físicas, psicológicas e sociais do indivíduo. Os 
animais racionais ou irracionais que venham a sofrer pri-
vação do sono correm o risco de apresentar problemas 
cardiovasculares, doenças mentais ou queixas relaciona-
das à dor (Lavigne et al.10, 1999). 

Os distúrbios do sono podem refletir um estado de 
vigília durante a noite, resultando em uma sensação de 
sono não restaurador, estresse psicológico e fadiga crô-
nica (Almeida e Lopes2, 2004). Na população, as prin-
cipais reclamações relacionadas ao sono são a ansiedade 
e o estresse (Albertini e Siqueira1, 2001)  considerados 
fatores causais das DTMs (Okeson14, 2000). 

Observada a relação entre estrato social e saúde, es-
tudos procuraram relacioná-lo com a DTM. Portnoi16 
(1992) realizou um estudo com o objetivo de avaliar a 
relação entre variáveis psicossociais do estresse e a ma-
nifestação e intensidade dos sintomas da disfunção do-
lorosa da ATM. A amostra foi constituída por 90 indi-
víduos do sexo feminino com escolaridade mínima de 
quarta série do primeiro grau, distribuída em 3 grupos 
de 30 sujeitos. Um grupo era composto por portadores 
da disfunção com sintomas intensos; um por portadores 
de sintomas moderados e outro por sujeitos sem sinto-
mas da disfunção (grupo-controle). Não ocorreram di-
ferenças significantes entre os grupos no que se refere às 
classes sociais e idade. Entretanto, o conjunto dos grupos 
experimentais diferiu do grupo-controle, mas não entre 
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si, quanto à escolaridade (o grupo-controle apresentou 
maior escolaridade).

Kliemann et al.8 (1998), num estudo com 100 pa-
cientes queixosos e 100 não queixosos de sintomas re-
lacionados a DTM, procuraram verificar a relação entre  
renda familiar, escolaridade, insônia, faixa etária, sexo e 
estresse por meio de questionário. Não encontraram sig-
nificância estatística com nenhum desses fatores, exceto 
para o sexo feminino que se mostrou mais prevalente e 
o estresse que ocorreu em maior porcentagem no grupo 
de pacientes com queixas de alguns sinais e sintomas de 
DTM. 

Os distúrbios do sono apresentam alta prevalência 
na população. Rocha, Lima e Costa17 (2000) realizaram 
uma revisão sobre epidemiologia e impacto dos distúr-
bios do sono e verificaram que diversos estudos indicam 
uma grande ocorrência na população em geral. Entre-
tanto, as estimativas são variáveis devido às diferenças 
metodológicas. A prevalência varia conforme o distúrbio 
analisado, acometendo até 40 % da população, como no 
caso do ronco e sonolência e 50% no caso da insônia. As 
repercussões são significativas para o indivíduo, família e 
sociedade e podem ainda ser fatores de risco para doen-
ças clínicas e psiquiátricas.

Estudos relacionaram os distúrbios do sono com a 
DTM. Yatani et al.19 (2002) procuraram relacionar qua-
lidade do sono, dor e estresse psicológico em pacientes 
com DTM. Participaram do estudo 137 pacientes que 
procuraram o Centro de Dor Orofacial da Universidade 
de Kentucky, nos Estados Unidos, para tratamento de 
DTM. Eles completaram questionários em sua primeira 
visita clínica para avaliar os três fatores estudados. Para 
verificar a qualidade do sono foi utilizado o Índice da 
Qualidade de Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Qua-
lity Index – PSQI). Nesse estudo os autores utilizaram a 
média de corte (Escore total do PSQI) “10”, dividindo 
os pacientes em dois grupos: 67 com qualidade de sono 
ruim e 70 com qualidade boa. O resultado desse estudo 
apóia a freqüente relação entre dor severa, estresse psico-
lógico e distúrbio do sono em pacientes com DTM.

Lindroth et al.12 (2002)procuraram identificar dife-
renças entre dois grupos de pacientes com DTM; um 
com dor nos músculos da mastigação e outro com dor 
articular. Participaram do estudo 435 pacientes com dor 
muscular e 139 com dor articular. Aproximadamente 
88% pertenciam ao sexo feminino e a média de idade 
era de 36,1 anos. Os autores utilizaram o PSQI para de-
terminar se havia diferença significante na qualidade do 

sono entre os dois grupos. A análise de variância revelou 
que os pacientes com dor muscular apresentavam uma 
significativa pior qualidade do sono em comparação ao 
outro grupo e  relataram ter sofrido mais eventos estres-
sores que o grupo com dor articular.

Leeuw et al.11 (2005)realizaram um estudo em um 
grupo de 55 pacientes (53 mulheres e 2 homens) com 
diagnóstico primário de dor crônica nos músculos da 
mastigação ou na articulação temporomandibular e em 
55 voluntários de mesma idade, sexo e educação, sem 
condição dolorosa crônica, com o propósito de inves-
tigar a presença e magnitude da fadiga e seus sintomas. 
Os participantes completaram uma bateria de testes so-
bre fadiga, severidade da dor, atividades sociais e físicas, 
estresse emocional e qualidade do sono. Os distúrbios 
do sono foram significativamente mais reportados pelos 
pacientes com dor crônica do que no grupo-controle e 
também ocorreu significante correlação com subescalas 
de fadiga. Os autores concluíram que a fadiga e seus sin-
tomas devem ser oriundos da somatização e depressão 
nos pacientes com DTM crônica.

Em vista do relato na literatura de diferentes fatores 
envolvidos na ocorrência da DTM e da relação dos dis-
túrbios do sono com a dor, propõe-se neste trabalho ve-
rificar a relação da classe econômica e qualidade do sono 
na ocorrência da disfunção temporomandibular.

mAteriAl e métodos
A população estudada foi constituída por uma amos-

tra estatisticamente significativa de indivíduos de ambos 
os sexos, pertencentes a diferentes classes econômicas da 
zona urbana do município de Piacatu, São Paulo, Bra-
sil.  

Dez agentes comunitárias de saúde, cada uma res-
ponsável por uma micro-área do município, foram devi-
damente treinadas pelo pesquisador para a aplicação dos 
questionários. Realizou-se inicialmente o levantamento 
da condição econômica de todas as famílias da zona 
urbana do município por meio de questionário, tendo 
como base os responsáveis pelo sustento das famílias. 
Utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil 
(CCEB), proposto pela Associação Brasileira de Empre-
sas de Pesquisa (ABEP3, 2005). Nessa escala, a escolari-
dade do chefe da família vale de 0 a 5 pontos; os demais 
pontos são fornecidos pela quantidade de bens de con-
sumo duráveis que a família possui (automóvel, televi-
são em cores, rádio, geladeira, freezer, máquina de lavar 
roupa, etc.), pela quantidade de cômodos da casa, com 
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ênfase nos banheiros e pela quantidade de empregadas 
domésticas mensalistas que trabalham na casa. A soma 
desses indicadores classifica as populações em classes, 
sendo a Classe A1 (de 30 a 34 pontos) a mais favorecida 
e a Classe E (de 0 a 5 pontos) a menos favorecida.

Calculou-se o tamanho da amostra necessária por 
meio da Probabilidade Proporcional ao Tamanho (Mé-
todo PPT). Neste estudo, a classe econômica foi o fator 
utilizado para a estratificação da população, onde a re-
presentação de cada estrato correspondeu no mínimo a 
22,7%. 

A esses indivíduos foi explicitada a finalidade da pes-

Fonseca Número Porcentagem
Sem disfunção 174 49,2
Disfunção leve 117 33,0

Disfunção moderada 44 12,4
Disfunção severa 19 5,4

Total 354 100,0

Tabela 1 –  Número e porcentagem dos pesquisados conforme o 
grau de disfunção temporomandibular, Piacatu, São 
Paulo, Brasil, 2006.

Pittsburgh Número Porcentagem
0 8 2,3
1 37 10,5
2 42 11,9
3 45 12,7
4 55 15,5
5 35 9,9
6 34 9,6
7 20 5,6
8 22 6,2
9 13 3,7

10 12 3,4
11 8 2,2
12 8 2,2
13 7 2,0
14 4 1,1
17 2 0,6
18 1 0,3
19 1 0,3

Total 354 100,0

Tabela 2 –  Número e porcentagem dos pesquisados conforme 
o grau de distúrbio do sono, Piacatu, São Paulo, 
Brasil, 2006.

Classes 
Econômicas

Com 
Disfunção

Sem 
Disfunção Total

Classe A2 1 3 4
Classe B1 9 5 14
Classe B2 13 12 25
Classe C 55 57 112
Classe D 87 87 174
Classe E 15 10 25

Total 180 174 354

Tabela 3 –  Relação entre a classe econômica dos pesquisados e a 
ocorrência de disfunção temporomandibular, Piaca-
tu, São Paulo, Brasil, 2006.

*Qui-quadrado: p = 0,6818 (ns)

Pittsburgh Com 
Disfunção

Sem 
Disfunção Total

0 1 7 8
1 6 31 37
2 14 28 42
3 21 24 45
4 24 31 55
5 18 17 35
6* 24 10 34
7* 15 5 20
8* 13 9 22
9* 10 3 13

10* 8 4 12
11* 6 2 8
12* 7 1 8
13* 5 2 7
14* 4 0 4
17* 2 0 2
18* 1 0 1
19* 1 0 1

Total 180 174 354

Tabela 4 –  Relação entre o grau de distúrbio do sono dos pesqui-
sados e a ocorrência de disfunção temporomandibu-
lar, Piacatu, São Paulo, Brasil, 2006.

*Qui-quadrado: p = 0

quisa e posterior uso dos dados coletados, a fim de se 
obter o seu consentimento livre e esclarecido. Substi-
tuíram-se os sorteados que não aceitaram participar da 
pesquisa ou não foram localizados, a fim de se manter o 
número mínimo necessário.

O número estimado inicialmente para compor a 
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amostra foi de 298 indivíduos, sendo acrescentado 20% 
a esse valor, devido a possíveis desistências. No final, 
aplicaram-se a 354 responsáveis pelo sustento da família 
os seguintes índices anamnésicos:

a) Questionário de Fonseca et al.6 (1994), para se ve-
rificar o grau de disfunção temporomandibular. Consiste 
em uma ficha clínica específica com 10 perguntas en-
globando anamnese e exame físico. A cada pergunta são 
possíveis as respostas “sim”, “às vezes” e “não”, às quais 
são atribuídos os valores “10”, “5” e “0”, respectivamen-
te. Para a análise do questionário foram somadas as res-
postas “sim”, “às vezes” e “não”. O indivíduo foi classifi-
cado conforme o valor encontrado em “sem disfunção”, 
“com disfunção leve”, “com disfunção moderada” e “com 
disfunção severa” (faixas de 0 a 15, 20 a 40, 45 a 65 e 70 
a 100, respectivamente).

b) Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (Buys-
se et al.5, 1989) para se verificar a qualidade e distúrbios 
do sono no intervalo de um mês. Contém 19 perguntas 
de auto-avaliação, que englobam sete fatores de escores: 
qualidade, latência, duração, eficiência habitual, distúr-
bios, uso de medicação para dormir e disfunções diárias. 
Também 5 perguntas de avaliação pelo parceiro de cama 
ou companheiro de quarto (caso houver). São incluídas 
na pontuação apenas as questões de auto-avaliação. Es-
sas questões são combinadas a sete pontuações “compo-
nentes”, e cada uma delas apresenta variação de 0 a 3 
pontos. Em todos os casos, a pontuação “0” indica sem 
dificuldades, enquanto a pontuação “3” indica grande 
dificuldade. Esses sete componentes de pontuação serão 
somados para que se obtenha uma pontuação “global”, 
com uma variação de 0 a 21 pontos, sendo “0” indica-
dor de nenhuma dificuldade e “21” indicador de grandes 
dificuldades em todas as áreas. Uma pontuação global 
do PSQI > 5, mostra grande sensibilidade (89,6%) e es-
pecificidade (86,5%) diagnóstica na distinção de pessoas 
com e sem problemas de sono.

Os dados coletados foram tabulados através do pro-
grama Epi Info 2000, versão 3.2 e analisados estatisti-
camente através do Teste Qui-Quadrado com nível de 
significância de 5% e apresentados em freqüências abso-
lutas e porcentuais.

resultAdos
No período pesquisado o município apresentava no 

total 1313 famílias, sendo 5 (0,4%) pertencentes à Clas-
se A2, 42 (3,2%) à Classe B1, 94 (7,2%) à Classe B2, 
439 (33,4%) à Classe C, 662 (50,4%) à Classe D e 71 

(5,4%) à Classe E. Não foram encontradas famílias per-
tencentes à Classe A1.

No total, participaram da pesquisa 354 famílias, as-
sim distribuídas: 4 (1,1%) famílias pertencentes à Clas-
se A2, 14 (3,9%) à Classe B1, 25 (7,1%) à Classe B2, 
112 (31,6%) à Classe C, 174 (49,2%) à Classe D e 25 
(7,1%) à Classe E.

Através do Questionário de Fonseca, verificou-se que 
aproximadamente a metade dos pesquisados (50,8%) 
apresentavam algum grau de disfunção temporomandi-
bular. (Tabela 1)

Uma pontuação global de PSQI > 5 foi verificada em 
132 (37,2%) dos pesquisados (Tabela 2).

Através do teste Qui-quadrado verificou-se que não 
houve relação estatisticamente significativa entre classe 
econômica e disfunção temporomandibular, com qui-
quad = 3,12 e p valor = 0,6818. (Tabela 3) 

Ao serem relacionados a qualidade do sono dos pes-
quisados e a ocorrência de disfunção temporomandi-
bular, verificou-se uma relação direta, com qui-quad = 
40,32 e p valor = 0 (Tabela 4). 

discussÃo
A avaliação da presença de DTM por meio de ques-

tionários é um método simples, eficiente e possui um 
alto índice de sensibilidade e confiabilidade (Buysse et 
al.5, 1989; Fonseca et al.6, 1994). Por sua vez, no proces-
so de diagnóstico dos distúrbios do sono a percepção dos 
sintomas pelo paciente é o aspecto mais relevante. Uma 
forma de avaliar o sono são questionários nos quais se 
capta a impressão subjetiva da pessoa. Esse instrumen-
to de diagnóstico serve para avaliar as estimativas que o 
próprio paciente faz sobre os seus parâmetros de sono, 
respondendo de forma genérica sobre o que lhe é ha-
bitual e atual. Em estudos epidemiológicos de hábitos 
“normais” de sono e qualidade do sono têm-se empre-
gado os chamados “questionários de sono, habitual para 
estudos de população”. Esses questionários apresentam 
perguntas de âmbito geral e não numerosas, que enfo-
cam a duração do sono, presença de insônia e uso de 
medicamentos para dormir (Buysse et al.5, 1989). 

Esse método ainda permanece como o único viável 
para estudos de grande número de pessoas, pois a avalia-
ção objetiva dos padrões do sono normal ou patológico, 
a polissonografia, possui alto custo e é de difícil realiza-
ção (Buysse et al.5, 1989).

Verificou-se através do CCEB que a maioria das fa-
mílias pesquisadas pertence à classificação econômica D 
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(49,2%) e C (31,6%), o que corrobora a porcentagem 
nacional segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Opinião Pública e Estatística em 2000 (IBOPE7, 
2005), onde a maior parte é da classe C (36,0%) e D 
(31,0%). 

Por meio do Questionário de Fonseca et al.6, 1994 
verificou-se que aproximadamente a metade dos pes-
quisados (50,8%) apresentava algum grau de disfunção 
temporomandibular (leve, moderada ou severa), sendo 
que 17,8% necessitavam de tratamento (graus severo e 
moderado). Das pessoas que necessitavam de tratamen-
to, 72,4% relataram estar sob estresse emocional, o que 
mostra a importância desse fator no desenvolvimento da 
DTM (Tabela 12). 

Pesquisas epidemiológicas indicam que alta porcen-
tagem de indivíduos na população adulta reclamam 
de freqüentes distúrbios relacionados com o sono, tais 
como dificuldade de iniciá-lo ou mantê-lo (Buysse et 
al.5, 1989; Rocha et al.17, 2000; Albertini e Siqueira1, 
2001; Almeida e Lopes2, 2004). Neste trabalho verifi-
cou-se que 37,2% dos pesquisados apresentavam uma 
pontuação “global” PSQI maior que 5, indicando pior 
qualidade do sono.

Um dos fatores analisados em relação a DTM foi a 
“classe econômica”, devido a sua associação com a mor-
bidade e mortalidade (Syme e Berkman18, 1976; Bar-
ros e Nahas4, 2001; Paine15, 2001). Por meio do teste 
Qui-quadrado verificou-se que não houve relação esta-
tisticamente significativa. Esse achado vem de encontro 
a outros estudos (Portnoi16, 1992; Kliemann8, 1998). 
Uma possível explicação é o fato de todos estratos se-
rem acometidos por problemas que, apesar de diferentes, 
levam a ocorrência de estresse emocional, um possível 
fator causal das DTMs. Provavelmente a preocupação 

dos mais pobres com o sustento da família e dos mais 
ricos com os negócios e a violência, seja causa de tensão 
que dificulta a diferenciação entre as classes em relação 
à DTM.

Os distúrbios do sono estão freqüentemente associa-
dos à fadiga e dor muscular severa em pacientes com 
DTM (Lindroth et al.12, 2002; Yatani et al.19, 2002; 
Leeuw et al.11, 2005). Neste estudo verificou-se que 
71,4% dos pacientes que relataram fadiga apresentavam 
disfunção severa.

Entretanto, não se sabe se a condição de dor crônica 
produz distúrbio do sono ou se um distúrbio do sono é 
um fator significativo para o início da dor crônica (Oke-
son14, 2000). Neste estudo foi verificada relação direta 
entre a qualidade do sono dos pesquisados e a ocorrên-
cia de disfunção temporomandibular, o que corrobora 
a quase totalidade dos estudos analisados (Lindroth et 
al.12, 2002; Yatani et al.19, 2002; Leeuw et al.11, 2005) 
e discorda de um (Kliemann et al.8, 1998).  (Tabela 14).

conclusÃo
Baseaan-se na metodologia empregada, pode-se con-

cluir que:
• Não há relação estatisticamente significativa entre 

classe econômica e disfunção temporomandibular.
• Existe relação direta entre distúrbio do sono e a 

ocorrência de disfunção temporomandibular.
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resumo
Introdução: A limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumentos são imprescindíveis para evitar in-
fecções cruzadas no consultório odontológico. Visando testar a eficiência das pontas diamantadas, são 
avaliadas, por meio de fotomicrografias, as alterações superficiais dessas pontas em função do uso da estufa 
ou autoclave. Métodos: Para isso, foi realizado um estudo in vitro com 108 terceiros molares humanos e 18 
pontas. Conforme a marca comercial das pontas (KG Sorensen e Fava) e o método de esterilização, foram 
delineados os seguintes grupos: G1- KG/estufa, G2- KG/autoclave, G3- KG/sem esterilização (controle), 
G4- Fava/estufa, G5- Fava/autoclave e G6- Fava/sem esterilização (controle). Com o auxílio de um apa-
relho de sensibilidade à pressão (50-80gf), realizaram-se desgastes na superfície de esmalte dos dentes, 
totalizando 72 minutos de uso por ponta, sendo que a cada 12 minutos de uso, as pontas dos grupos 1, 
2, 4 e 5 eram submetidas aos seus respectivos processos de esterilização e fotografadas em lupa estereos-
cópica. As pontas dos grupos 3 e 6 receberam os mesmos tratamentos, exceto a esterilização. Para análise 
das características morfológicas, as fotografias receberam escores baseados nas alterações morfológicas das 
pontas: 0 - nenhuma alteração, 1 - ligeiras alterações e 2 - alterações médias e profundas. Os dados foram 
submetidos á análise estatística pelo teste Kruskal-Wallis. Resultados: Não houve diferença significantes 
entre as pontas da marca KG Sorensen e Fava (p=0,0652), nem entre o uso de estufa, autoclave ou ausência 
de esterilização (p=0,6919). Conclusão: Concluiu-se que os métodos de esterilização não afetaram as carac-
terísticas superficiais das pontas diamantadas.
descritores: Instrumentos odontológicos – Esterilização – Segurança.

AbstrAct
Introduction: The instrument cleaning, disinfection and sterilization are indispensable to avoid cross infec-
tion in the dental office. In order to test the diamond bur effectiveness were evaluated, through photomi-
crographs, the superficial alterations of these burs, according to the use of dry heat or vapor under pressure. 
Methods: To accomplish this, 108 human third molars and 18 diamond burs were studied. According the 
diamond bur comercial brand (KG Sorensen and Fava) and the sterilization method, the following groups 
were outlined: G1- KG/ dry heat, G2- KG/vapor under pressure, G3- KG/ whit no sterilization (control), 
G4- Fava/ dry heat, G5- Fava/ vapor under pressure and G6- Fava/ whit no sterilization (control). The 
enamel teeth were abraded using a sensitive pressure device aid (50-80gf). Each tooth was abraded for 12 
minutes totaling 72 minutes per bur. Every 12 minutes of use, the burs of groups 1, 2, 4 and 5 were sub-
mitted to their respective sterilization methods and photographed with a a stereomicroscope. The burs of 
groups 3 and 6 received the same treatments except the sterilization. In order to analyze the morphologic 
characteristics of the burs, the photographs received score in accordance to the morphologic alterations: 
0- no alteration, 1- slight alterations and 2- medium and deep alterations. Results: The data were submitted 
to statistical analysis with the Kruskal-Wallis test. There was no significant difference between KG Soren-
sen and Fava burs (p=.0652), neither among the use of dry heat, vapor under pressure or no sterilization 
(p=.6919). Conclusion: It was concluded that the sterilization methods did not affect the superficial charac-
teristic of diamond burs.
descriptors: Dental instruments – Sterilization – Safety.
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introduçÃo
Muitos instrumentos vêm sendo idealizados com o 

intuito de realizar a remoção de tecidos dentais de for-
ma a causar a menor agressão possível ao órgão dentário.
(Chaberneau et al.7, 1991; Steagall27, 1979). Os instru-
mentos rotatórios abrasivos são os usados em maior es-
cala para tal finalidade e, pensando na manutenção da 
integridade do órgão dentário, é imperativo que tais 
instrumentos tenham uma excelente eficiência de corte. 
(Beatrice et al.2, 1995; Berman3, 1969; Consani et al.9, 
1969; Freire12, 1994). Portanto, determinar tal eficiência 
para evitar danos ao complexo dentina-pulpar, (Canalda-
Sahli et al.6, 1998) tem sido o principal objetivo de di-
versas pesquisas realizadas há algumas décadas. (Beatrice 
et al.2, 1995; Berman3, 1969; Borges5, 1999; Connor8, 
1991; Grajower et al.13, 1979; Hastreiter et al.19, 1991). 
Dentre os instrumentos cortantes, os de diamante são os 
mais empregados (Arcuri et al.1 1993; Fontana et al.11, 
1985; Hartley e Hudson18, 1958; Hastreiter et al.19, 
1991) por serem mais eficazes para remoção de tecido 
dentário (Fontana et al.11, 1985, Hartley e Hudson18, 
1958, Hastreiter et al.19, 1991) e por exigirem menor 
força de aplicação (Rodrigues et al.25, 1982).

Alguns fatores podem contribuir para a diminuição 
da eficiência da ponta: quantidade de rotação por mi-
nuto, torque, sistema de garra, resistência friccional e o 
tipo de instrumento de corte e irrigação (Rodrigues et 
al.25, 1982). Berman3 (1969) fez um alerta aos cirurgi-
ões-dentistas, no sentido de que não fizessem o uso de 
instrumentos diamantados já ineficazes, principalmen-
te devido à aparência brilhante do material aglutinan-
te. Geralmente, ocorre uma falsa idéia da presença de 
grânulos do diamante podendo também ocorrer uma 
não distribuição uniforme das partículas abrasivas e com 
grande variação de tamanho e presença de muitos espa-
ços vazios (Janota21, 1973).

Durante o uso de uma ponta diamantada, fragmen-
tos de tecidos dentais, materiais restauradores, saliva, 
sangue e microrganismos tendem a se compactarem en-
tre as partículas de diamante devido à pressão, ao calor 
e também à própria característica rugosa da superfície 
cortante desses instrumentos. O acúmulo desses detritos 
prejudica a eficiência de corte (Grajower et al.13, 1979, 
Harkness et al.16, 1983) gerando a necessidade de se rea-
lizar a limpeza desses instrumentos.

Porém, não só a limpeza é imprescindível, mas 
também a desinfecção e esterilização dos instrumentos 

para evitar infecções cruzadas no consultório odonto-
lógico (Infection...20, 1988; Hastreiter et al.19, 1991, 
Whitworth et al.28, 2004), porque no meio em que o 
cirurgião-dentista atua existe uma enorme concentração 
de microrganismos, (Miller24, 1992; Whitworth et al.28, 
2004) havendo grandes chances de contato direto com 
o sangue. A presença de traços de sangue na saliva, não 
visíveis, é suficiente para proporcionar muitas infecções 
(Miller24, 1992). Sendo assim, é necessário que os instru-
mentos rotatórios, assim como todo e qualquer material 
e instrumental usado no atendimento aos pacientes, se-
jam estéreis. (Gurevich et al.17, 1996; Whitworth et al.28, 
2004

Tradicionalmente, a esterilização em consultório 
odontológico pode ser realizada por meio de vapor satu-
rado sob pressão (autoclave) e calor seco (estufa) (Lima 
e Santos22, 2002). Porém, repetidas esterilizações em 
instrumentos diamantados podem diminuir a eficiência 
de corte, afetando a matriz que liga as partículas de dia-
mante à haste, produzindo perdas de partículas (Borges5, 
1999). Diante da necessidade de esterilização dos instru-
mentos cortantes rotatórios usados em Odontologia, o 
objetivo deste trabalho é verificar, por meio de fotomi-
crografias, se há interferência do método de esterilização 
por calor seco e úmido nas características superficiais de 
pontas diamantadas.

métodos
Foram utilizados como substrato de desgaste 108 ter-

ceiros molares humanos, recentemente extraídos e isen-
tos de cárie que logo após a extração foram armazenados 
em formol 10% por 24 horas. Os restos de ligamento 
periodontal e cálculos presentes foram removidos com 
curetas periodontais e submetidos à profilaxia com pas-
ta de pedra pomes. Em seguida, foram armazenados em 
água destilada sob refrigeração até o momento do prepa-
ro das cavidades. Todos os dentes foram examinados com 
lupa estereoscópica ZEISS 10X (mod 475200/9901, 
Jena, Germany), para se detectarem possíveis trincas ou 
alterações estruturais que pudessem levar à falhas expe-
rimentais.

Como corpos-de-prova foram utilizadas 18 pontas 
diamantadas com forma cilíndrica nº 1092 das marcas 
KG Sorensen (n=9) e Fava (n=9). Conforme o método 
de esterilização (calor seco-estufa ou calor úmido-auto-
clave) os grupos foram subdivididos em seis: G1- KG/
estufa, G2- KG/autoclave, G3-KG/sem esterilização 
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(controle), G4- Fava/estufa, G5- Fava/autoclave e G6- 
Fava/ sem esterilização (controle).

Para a esterilização dos corpos-de-prova pertencen-
tes aos grupos 1 e 4, foi utilizada estufa Fanem (Fanem, 
Guarulhos, SP, Brasil), a 170oC + 1oC por 1 hora, e para 
os pertencentes aos grupos 2 e 5, foi utilizada autoclave 
Phoenix (Phoenix Indústria e Comércio de Equipamen-
tos Científicos Ltda, Araraquara, SP, Brasil), com pressão 
máxima de trabalho de 1,5Kgf/cm2, correspondendo a 
127oC por 15 minutos.

Para os desgastes foi utilizado um aparelho de sensi-
bilidade à pressão de corte sugerido por Fontana et al.12 
(1985), calibrado para identificar a pressão entre 50 gf 
e 80 gf, possibilitando o seu controle. Os desgastes fo-
ram realizados em alta-rotação (modelo MS 350, Dabi 
Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil), sendo que o dente 
era fixado em uma pequena morsa do aparelho, de tal 
forma que seu longo eixo permanecesse paralelo à base 
do mesmo. A pressão exercida pela ponta diamantada 
sobre o dente era executada manualmente por um ope-
rador previamente calibrado para realizar os desgastes na 
faixa de pressão identificada pelo aparelho. (Consani et 
al.9, 1969; Fontana et al.11, 1985).

Os desgastes foram feitos durante dois minutos em 
cada área de desgaste do dente (mésio-vestibular, disto-
vestibular, mésio-lingual, disto-lingual, distal e mesial) 
sob refrigeração abundante totalizando doze minutos de 
uso da ponta diamantada. 

Em seguida, a ponta utilizada foi limpa com escova 
de aço durante 30 segundos em água corrente, (Consani 
et al.9, 1969) seca e submetida ao processo de esteriliza-
ção dependendo do grupo a que pertencesse. Esses pro-
cedimentos foram repetidos após cada tempo de uso es-
tipulado para as pontas diamantadas. Os tempos de uso 
foram subdivididos em intervalos de 12 em 12 minutos 
até completar 72 minutos de uso (12, 24, 36, 48, 60 e 72 
minutos). Foram aplicados 6 ciclos de esterilização para 
cada instrumento.

Após cada ciclo de esterilização, a ponta diamanta-
da foi levada a uma lupa estereoscópica ZEISS para que 
fossem efetuadas as fotografias. Foi usado o critério de 
avaliação fotomicrográfica sugerido por Fontana et al.11 
(1985): 0= ausência de alterações, 1= ligeiras alterações 
(perda de partículas abrasivas em locais diferentes da su-
perfície), e 2= alterações de média e profunda intensida-
de (perda marcante das partículas abrasivas e alterações 
quanto à forma do instrumento).

Tempo de uso VALOR DE p
12 0,6911
24 0,5472
36 0,3173
48 0,9994
60 0,1652
72 0,0015

Tabela 1:  Valores de p encontrados independentemente das 
marcas comerciais (KG Sorensen e Fava) em função 
dos tempos de uso, em minutos
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Figura 1:   Representação gráfica da regressão linear aplicado do 
desgaste das pontas diamantadas (em gramas) em 
função do tempo de uso (em minutos).

As fotomicrografias foram analisadas por três profis-
sionais qualificados de acordo com os escores traçados, e 
uma média foi obtida e anotada em ficha pré-idealizada 
para que se pudesse realizar a análise estatística por meio 
do teste de Kruskal-Wallis.

resultAdos
Não houve diferença estatisticamente significan-

te quanto às características superficiais entre as pontas 
da marca KG Sorensen e Fava; as duas marcas se com-
portaram aparentemente iguais (p=0,0652). Ajustou-se 
a regressão linear segundo as médias dos desgastes das 
pontas diamantadas obtidas em cada tempo para se ve-
rificar a evolução desses desgastes, verificando-se que a 
regressão estava ajustada aos dados (valor de p do ajuste 
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igual a 0,0105), mostrando uma evolução discreta para 
menor no poder de desgaste das pontas (de 0,2 para 1,8 
em 72 minutos) conforme Figura 1. 

Não houve diferença estatisticamente significante en-
tre o uso de estufa, autoclave ou ausência de esterilização 
(controle) (p=0,6919), mostrando-se que o desgaste da 
ponta não depende do método de esterilização, ou seja, 
não é o processo de esterilização que afeta o desempenho 
das pontas. O desgaste das pontas aumenta em função 
do tempo de uso. Não houve diferença estatisticamente 
significante entre as pontas KG Sorensen e Fava esteri-
lizadas tanto por estufa (p=0,5106) como por autoclave 
(p=0,6451) no decorrer dos períodos analisados.

Comparando-se as duas marcas de pontas diamanta-
das em função de cada tempo, não se observaram dife-
renças estatisticamente significantes para 12, 24, 36, 48 
e 60 minutos; somente para 72 minutos de uso da ponta 
apareceu diferença significante tendo a KG Sorensen um 
comportamento pior (Tabela 1).

discussÃo
As pontas diamantadas são os instrumentos rotató-

rios mais utilizados tanto na boca do paciente quanto 
em laboratórios dentais. (Borges5, 1999) Entretanto, seu 
processo de fabricação gera algumas limitações, como 
a heterogeneidade das partículas abrasivas, a dificulda-
de de automação e o curto período de vida. (Arcuri et 
al.1 1993; Hartley e Hudson11, 1957). Existem diversos 
métodos que buscaram avaliar a eficiência de corte de 
instrumentos rotatórios, (Berman3, 1969; Freire12, 1994; 
Janota21, 1973) sendo os mais utilizados o método gra-
vimétrico pela perda de peso (Freire12, 1994; Mandarino  
et al.23, 1998) e o método fotomicrográfico (Rodrigues et 
al.25, 1982) para análise das características das pontas.

Grajower et al.13 atestaram que o acúmulo de frag-
mentos entre as partículas abrasivas geradas durante a 
confecção de um preparo cavitário poderia interferir na 
eficiência dos instrumentos diamantados. Concluíram 
que a deterioração das pontas diamantadas ocorreu em 
torno dos oito minutos de operação, e que foi mais pro-
nunciada nas pontas com partículas menos compactadas 
do que nas com partículas mais compactadas. 

Fontana et al.10 (1989) avaliaram comparativamente, 
por método fotomicrográfico, as características de ins-
trumentos rotatórios de diamante e carboneto de tun-
gstênio em função do tempo. Os resultados mostraram 
inicialmente, na primeira avaliação, defeitos de fabrica-

ção, os quais se acentuaram com a utilização. 
Mandarino et al.23 (1998) avaliaram a eficiência dos 

instrumentos rotatórios de alta velocidade pelo méto-
do gravimétrico, além da análise fotomicrográfica em 
função do tempo de uso. Relataram que a eficiência de 
corte dos instrumentos rotatórios depende da forma da 
ponta ativa, da natureza do material, da força aplicada 
pelo operador, da velocidade de rotação e da substância 
desgastada. Os autores concluíram que apesar das altera-
ções de superfície durante o período de aplicação (2.880 
segundos) os instrumentos continuaram apresentando 
corte, sendo que os diamantados demonstraram maior 
eficiência de corte que os de carboneto de tungstênio.

Borges et al.5 (1999), investigando, por meio de tes-
tes de corte e análise em MEV, pontas diamantadas do 
tipo CVD e convencionais, mostraram que ocorrem per-
das significantes de partículas de diamante, e que essas 
perdas podem poluir com íons metálicos tanto o meio 
bucal quanto cerâmicas durante processos laboratoriais, 
e que, portanto, pontas já antigas, com deficiência de 
corte, não devem ser usadas.

Com relação aos processos de esterilização, Santos26 
(2000), em levantamento realizado na grande São Paulo, 
observou que o calor seco foi o processo mais utiliza-
do pelos cirurgiões-dentistas (82%), seguido pelo glu-
taraldeído (70%), calor úmido (60%), paraformaldeído 
(23%), formaldeído (14%), micropartículas de vidro 
(3,5%), ultravioleta (3%), óxido de etileno (1,2%) e fer-
vura em água (1,0%).

A preocupação com a esterilização de instrumentos 
rotatórios já é bastante antiga e pesquisada. (Infection...20, 
1988; Canalda-Sahli et al.6, 1998; Connor8, 1991; Gure-
vich et al.15, 1996; Harkness et al.16, 1983; Lima e San-
tos22, 2002; Miller24, 1992). Gureckis et al.14 (1991) rea-
lizaram um estudo para verificar o efeito da esterilização 
repetida na eficiência de corte de um instrumento rotató-
rio diamantado. Foram avaliados quatro métodos de es-
terilização: agente químico (Sporicidin); vapor sob pres-
são (autoclave); calor seco e vapor químico. Ao término 
de dez ciclos não houve nenhuma diferença na eficiência 
de corte desses instrumentos diamantados havendo, po-
rém, diferenças individuais. Os autores concluíram que 
a eficiência de corte de instrumentos rotatórios de dia-
mante não foi influenciada pelo método de esterilização, 
semelhante aos resultados encontrados neste trabalho.

Por outro lado, Bianchi et al.4 (2003), ao avaliarem 
o efeito de métodos de esterilização (tipo e quantidade 
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glutaraldeído sofreram corrosão, que prejudicou a capa-
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superfície das pontas diamantadas KG Sorensen e Fava 
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conclusÕes 
Segundo os resultados deste estudo, o cirurgião-den-
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estufa ou autoclave em pontas diamantadas não danifica 
as pontas.
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resumo
Introdução: Avalia-se a microinfiltração marginal in vitro em esmalte e dentina de restaurações em resina 
composta, empregando-se dois sistemas adesivos convencionais, tendo-se como variáveis duas fontes de 
energia, um aparelho de luz halógena e um LED. Método: Para tanto, dipôs-se de 40 molares humanos 
hígidos em que se realizou o preparo cavitário tipo classe V nas faces vestibular e lingual. Os dentes foram 
divididos em grupos (n= 20) de acordo com a fonte de luz ativadora: em G1- Degulux Soft Start / Degussa 
e G2 – Optilight LD/ Gnatus, estes divididos em subgrupos (n= 10) de acordo com o material empregado 
em: A – ScotchBond Multi-Uso Plus/ Filtek Z- e B – Single Bond/ Filtek Z-250. Os procedimentos restau-
radores foram realizados em consonância com o as recomendações dos fabricantes e os dentes armazenados 
por 24 horas em estufa biológica 37ºC. Os espécimes foram submetidos ao acabamento e levados a 500 
ciclos térmicos (5ºC/55ºC), impermeabilizados e as margens da restauração exposta à fucsina básica a 
0,5%. Os espécimes foram avaliados quanto à penetração do corante. Resultados e Conclusões: Os resultados 
apontaram que o adesivo ScotchBond Multi Uso Plus (3M/ESPE) apresentou diferença estatística signifi-
cante entre as duas fontes de ativação, quando aplicados na dentina, com níveis mais elevados de infiltração 
quando polimerizados com LED. 
descritores:  Infiltração dentária - Materiais dentários - Adesivos dentinários - Falha de restauração 

dentária - Resinas compostas

AbstrAct

Introduction: The in vitro enamel and dentin microleakage in composite resin was evaluated using to differ-
ent conventional adhesive systems. The variables were two different light sources, one is the halogen light 
and the other a light emitting diode (LED). Therefore, 40 human molars were used in which a Class V 
prepares was done in buccal and lingual surface. The teeth were divided into two groups (n= 20) accord-
ing to the type of the light polymerization Method: G1- Degulux Soft Start (Degussa) and G2- Optilight 
LD (Gnatus). Those were divided in two subgroups according to the restorative material employed in: 
A – ScotchBond Multi-Uso Plus/ Filtek Z-250 and B – Single Bond/ Filtek Z-250. The restorative pro-
cedures were executed according to the fabricants recommendations. The teeth were stored for 24 hours 
in a biological stove. After, they were submitted to the finishing and polishing and thermocycled for 500 
cycles (5º/55 ºC), IMPERMEABILIZADOS and the restorations margins were exposed to fucsina 0,5%. 
The specimens were evaluated for the pigment penetration. Results and Conclusion: The results showed that 
Scotch Bond Multi Purpose Plus (3M/ESPE) presented a statistical difference between both activation 
sources , while used in dentin with higher microleakage levels when polymerized by the LED. 

desciptors:  Dental Leakage - Dental Materials - Dentin, Bonding agents - Dental restoration failure 
- Composite resins
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introduçÃo
A contração de polimerização é a característica mais 

indesejável das resinas compostas, ao se considerar que a 
força resultante é capaz de romper a união do material 
à parede cavitária (Davidson et al.11, 1984) e permitir 
a passagem de bactérias, fluidos, moléculas ou íons na 
interface dente/restauração, ou seja, a microinfiltração 
marginal.

Vários fatores têm influência no aparecimento desta 
fenda na interface dente/restauração como: a composi-
ção, a cor do material restaurador, a técnica de inserção 
utilizada, o tipo de aparelho fotopolimerizador empre-
gado, a intensidade de luz, o tempo de polimerização e 
a distância da fonte luminosa. Como se pode observar, 
alguns destes fatores são inerentes aos compósitos; entre-
tanto, os fatores extrínsecos podem ser controlados pelo 
profissional (Menezes Filho18, 2004).

Inicialmente, a cura das resinas compostas era realiza-
da por aparelhos irradiadores de luz halógena, que apre-
sentavam desvantagens, como aquecimento da superfí-
cie dental. No intuito de minimizar as falhas inerentes à 
fonte luminosa, novas tecnologias foram desenvolvidas 
como os LEDs (Light emmitting diodes) que apresentam a 
vantagem do baixo consumo de energia e menor geração 
de calor, bem como a maior vida útil da fonte luminosa 
(Mills et al.19 1999). 

As recentes tecnologias desenvolvidas à base de LED’s 
constituem uma nova geração de fotopolimerizadores, 
com um excelente poder de conversão, graças ao seu 
comprimento de onda específico para estimular os fotoi-
niciadores presentes na grande maioria dos compósitos 
resinosos (Althoff e Hartung1, 2000).

A contração de polimerização das resinas compostas 
é um dos temas mais pesquisados na Odontologia, ori-
ginando vários estudos com o objetivo de minimizar ou 
eliminar o problema da infiltração marginal causado por 
ela. Para tanto, este trabalho visa mostrar uma avaliação 
in vitro da microinfiltração marginal, empregando dife-
rentes fontes de fotoativação para sistemas adesivos con-
vencionais. São portanto, variáveis do presente estudo: 
os sistemas adesivos utilizados, a qualidade do substrato 
e o tipo de fotoativação. 

revisÃo de literAturA
Muitas são as medidas que visam minimizar a infil-

tração marginal das restaurações, porém observa-se, qua-
se na totalidade, que o que ocorre é uma diminuição e 
não a ausência total da infiltração marginal na interface 

dente/restauração (Sábio28, 1996). 
A hibridização possibilitou a confecção de restau-

rações com melhor selamento marginal, e, conseqüen-
temente, maior longevidade clínica (Reis25, 2001). A 
formação de uma interface adesiva ideal requer que a 
superfície do substrato esteja limpa, que o adesivo te-
nha boa capacidade de molhamento e interdifusão nesse 
substrato, que a adaptação entre o material e a superfície 
seja íntima e duradoura (Craig e Powers9, 2004).

Uma das desvantagens dos compósitos fotoativados, 
apresentada por Anusavice2 (2005), está relacionada com 
complicações associadas à fonte de luz. Esta pode gerar 
diferentes intensidades de luz com o tempo, dependendo 
de vários fatores. A fonte ativadora atinge a superfície da 
resina estimulando o fotoiniciador a desencadear o pro-
cesso de polimerização. O tempo de exposição permite 
que essa ativação seja efetiva. (Crim e Abbott10, 1988; 
Brito et al.5, 2000).

Sakaguchi et al.29 (1992) demonstraram que existe 
uma relação linear entre a contração de polimerização e a 
intensidade de luz. Portanto, com menor intensidade de 
luz, há menor contração de polimerização, ocasionando 
menor  quantidade de fendas marginais entre a cavidade 
e a resina.

Uma intensidade de luz inadequada permite o man-
chamento precoce, a sensibilidade pós-operatória, a 
irritação do complexo dentino-pulpar e a infiltração 
marginal (Mazur et al.17 2001; Pereira et al.23, 2001). O 
comprimento de onda ideal para um fotopolimerizador 
deve se encontrar entre 400nm e 550nm (Mazur et al.17, 
2001). A intensidade mínima aceitável para polimerizar 
adequadamente incrementos de até 2mm de espessura 
pode variar com valores entre 250-300 mW/cm2, 400 
mW/cm2 (Obici et al.22, 2002) e 600 mW/cm2 (Rueg-
geberg et al.27, 1994).

A utilização de aparelhos fotopolimerizadores com 
alta intensidade de luz são recomendados universalmen-
te. Contudo, ressalta-se que a alta intensidade pode de-
senvolver tensões internas no material, bem como uma 
limitação do seu escoamento (Franco e Lopes13, 2000).  

Durante a polimerização, a contração e o escoamento 
diminuem gradualmente, enquanto aumenta o grau de 
conversão polimérica. Aparelhos de fotopolimerização 
convencionais liberam intensidade máxima de luz no 
momento em que são acionados, promovendo o endu-
recimento abrupto do material, limitando a sua capaci-
dade de escoamento (Davidson et al.11, 1984; Stanford31, 
1986).
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Para Carvalho8 (1996), o estresse dos compósitos sob 
situações clínicas é mais complexo do que foi previamen-
te pensado. Entretanto, existem procedimentos que di-
minuem esse problema, como a inserção incremental e 
devem ser empregados para melhorar o sucesso clínico 
da restauração. 

Goracci et al.16 (1996) propuseram um método alter-
nativo de polimerização que envolvia a exposição gradu-
al da resina composta à fonte de luz. Esse processo teria 
como finalidade facilitar o escoamento interno da resina 
durante a fase de endurecimento, resultando numa me-
lhor adaptação da restauração nas paredes da cavidade. 

Com a grande busca pelo desenvolvimento das téc-
nicas de polimerização das resinas compostas e dos siste-
mas adesivos, foram introduzidos no mercado os LEDs 
(Carvalho et al.8, 2005). A utilização de diodos emissores 
de luz azul (LED) como método alternativo para a po-
limerização de resinas compostas foi sugerida por Mills, 
em 1995. Segundo Althoff e Hartung1, (2000) as tecno-
logias a base de LEDs constituem uma nova geração de 
fotopolimerizadores, com um excelente poder de con-
versão, graças ao seu comprimento de onda específico 

para estimular os fotoiniciadores (canforoquinona).
De acordo com Aravamudham et al.3 (2006), os fo-

topolimerizadores à base de LED têm ganho destaque na 
Odontologia, no entanto, questões relativas a sua eficá-
cia ainda persistem. Apesar dos LED’s e aparelhos de luz 
halógena serem capazes de polimerizar as resinas com-
postas, algumas resinas quando da utilização de LED’s, 
ainda necessitam de um maior tempo de exposição à luz 
ou de incrementos de menores espessuras. 

mAteriAis e métodos
Foram selecionados 40 molares humanos hígidos, 

recém-extraídos com ausência de trincas ou fraturas de 
esmalte, limpos e armazenados até o momento dos tes-
tes em solução desinfetante de cloramina 0,5% por um 
período de uma semana (ISO / TR 11405: 1994). Os 
dentes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, 
com dois subgrupos cada. Os preparos foram realizados 
nas faces vestibular e lingual, com dimensões padroniza-
das, realizados com broca 4137 (KG Sorensen Indústria 
e Comércio Ltda.), as quais foram trocadas após a execu-
ção de cada cinco preparos (Beatrice4, 1994). 

Fonte de ativação Comprimento de onda Intensidade de luz 
mW/cm2

Diâmetro do 
feixe Modelo Fabricante

Luz halógena 400 – 500 nm 450  8 mm
Degulux 

Soft Start
Degussa

LED 470nm Não mensurável no 
radiômetro 11 mm Optilight LD Gnatus

Quadro 1 – Aparelhos fotopolimerizadores.

Sistema Adesivo/
Características ScotchBond Multi-Uso Plus Single Bond

Condicionamento Convencional Convencional
Passos Clínicos 3 passos 2 passos
Apresentação Primer + Adesivo Frasco único

Principais componentes
Primer – HEMA e ácido polialcenóico

Adesivo – BIS-GMA,HEMA, e fotoiniciador.
HEMA, BIS-GMA e Ácidos 

Poliméricos.

Solvente Água Álcool e água
% Carga em peso 0 0
Liberação de flúor Não Não

Lote Primer- 3AJ – Adesivo- 3NB 2HF
Validade Primer- 2006-09 – Adesivo- 2005-12 2005-11

Fabricante 3M ESPE 3M ESPE

Quadro 2 – SubGrupos em função do sistema adesivo e sua resina respectiva
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Após essa etapa, os dentes foram submetidos a uma 
profilaxia com pedra-pomes, água e taça de borracha, la-
vados e secados com ar e novamente armazenados em 
água destilada até a execução das restaurações (Pimen-
tel et al.24, 2002). Foram realizadas 20 restaurações para 
cada grupo, divididas da seguinte forma: G1-Fotopoli-
merizador (Degulux Soft Start® - Degussa); G2 – Foto-
polimerizador (Optiligt LD® - Gnatus) e ainda dividi-
das em subgrupos: A - Scotchbond Multi Uso Plus® + 
Filtek Z-250® (3M ESPE); B - Single Bond® + Filtek 
Z-250® (3M ESPE) (ver quadro 2). Os sistemas res-
tauradores foram empregados conforme as especificações 
dos fabricantes.

Os dentes ficaram armazenados por 24 horas em reci-
pientes que não permitiam a passagem de luz de modo a 
permitir a expansão higroscópica da resina composta. Na 
seqüência, procedeu-se ao acabamento e polimento das 
restaurações com o auxílio de uma ponta diamantada 
de granulação média/fina (No. 3195 F-KG Sorensen), 
e discos de acabamento abrasivos Sof-Lex® (3M ESPE). 
Os corpos-de-prova foram submetidos ao estresse térmi-
co (500 ciclos em água à 5ºC/55ºC ± 5ºC, 15”/banho) 
em Máquina de Termociclagem Digital do Núcleo de 
Pesquisa Clínicas em Biomateriais (NPCB) da UFPE. 

Os espécimes foram impermeabilizados e imersos em 
agente traçador químico (solução de fucsina básica 0,5%) 
por 24 horas / 37º C, lavados em água corrente, limpos, 

secos e seccionados no sentido vestíbulo-lingual com 
disco diamantado dupla-face (KGSorensen). Foi selecio-
nada a hemissecção do espécime com maior penetração 
do corante para avaliação em lupa estereoscópica com 
aumento de 25X (NPCB-UFPE), por três examinadores 
previamente calibrados. Admitiou-se escore 0, quando 
houve ausência de qualquer penetração do corante e es-
core 1, nos espécimes em que houve a penetração.

resultAdos
Os escores de infiltração dos espécimes foram sub-

metidos ao teste Kappa para verificação da concordância 
entre os avaliadores. 

Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de 
estatística descritiva e inferencial. As técnicas de estatísti-
ca descritiva incluíram distribuições absolutas e percen-
tuais dos graus de infiltração dos graus medianos obtidos 
a partir das duas avaliações da mesma cavidade se fossem 
iguais, ou de três examinadores se houvesse divergência 
no resultado. As técnicas de estatística inferencial envol-
veram a aplicação do teste de Kruskal-Wallis na compara-
ção entre os dois sistemas adesivos ou do teste de Mann-
Whitney na comparação entre os dois tipos de luz ou os 
dois tipos de substrato.

O nível de significância utilizado nas decisões dos 
testes estatísticos foi de 5%. Os dados foram digitados 
através na planilha Excel e o software utilizado para a 

Graus Medianos
TOTAL

Grupo 0 1
N % N % N %

G1A 16 80,0 4 20,0 20 100,0
G1B 18 90,0 2 10,0 20 100,0
G2A 17 85,0 3 15,0 20 100,0
G2B 19 95,0 1 5,0 20 100,0
Total 70 87,5 10 12,5 80 100,00

Tabela 1 – Avaliação dos graus medianos em esmalte segundo o grupo.

Graus Medianos
TOTAL

Grupo 0 1
N % N % N %

G1A 14 70,0 6 30,0 20 100,0
G1B 7 35,0 13 65,0 20 100,0
G2A 10 50,0 10 50,0 20 100,0
G2B 9 45,0 11 55,0 20 100,0
Total 40 50,0 40 50,0 80 100,0

Tabela 2 – Avaliação dos graus medianos em dentina segundo o grupo.
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Substrato Grupos Média dos postos 
por grupo Valor de p

Esmalte 

1A x 1B  G1A  = 41,0; 
G1B = 37,0; p = 0,0253*

2A x 2B  G2A  = 44,0; 
G2B = 40,0; p = 0,2612

Dentina 

1A x 1B  G1A  = 40,5; 
G1B = 52,5; p = 0,0043* 

2A x 2B G2A  = 46,0; 
G2B = 42,0; p = 0,1520

Tabela 3 –  Avaliação comparativas entre os grupos por substra-
to.

obtenção dos cálculos estatísticos foi o SAS na versão 8.0 
para microcomputador.

discussÃo
Nas últimas décadas, mudanças extraordinárias acon-

teceram na Dentística, principalmente no campoda  ade-
sividade. O surgimento das resinas fotopolimerizáveis in-
dubitavelmente revolucionou as técnicas restauradoras. 
Entretanto, os problemas relacionados à sensibilidade da 
técnica, polimerização inadequada e infiltração margi-
nal, persistem até hoje, gerando dúvidas e controvérsias 
relacionadas às restaurações adesivas diretas. 

A localização das margens influencia de forma deter-
minante o grau de infiltração marginal quando empre-
gamos técnicas adesivas, sendo esta superior nas margens 
dentinárias (Crim, Abbott10, 1988), fato este também 
observado neste estudo.

Neste estudo, notou-se que o pior desempenho ob-
servado nos sistemas adesivos em esmalte e polimeriza-
dos com LED Optilight LD foi do G2A, resultados estes 
em desconcordância com (Rolla26 1999; Gomes et al.15, 

Substrato Grupos Média dos postos 
por grupo Valor de p

Esmalte 

1A x 2A G1A  = 21,0; 
G2A = 20,0; p = 0,6963

1B x 2B G1B  = 21,0; 
G2B = 20,0; p = 0,5734

Dentina 

1A x 2A G1A  = 17,0; 
G2A = 24,0; p = 0,0298* 

1B x 2B G1B  = 21,0; 
G2B = 20,0; p = 0,7642

Tabela 4 – Avaliação comparativas entre os fotopolimerizadores 
por substrato.

2000). Esses adesivos apresentam na sua formulação quí-
mica um componente hidrofílico, e um outro compo-
nente hidrofóbico, sendo esta parte hidrofóbica a porção 
que irá se unir à resina composta, obtendo-se, assim, 
uma ligação coesiva entre a resina e o sistema adesivo 
(Namen20, 1999). 

Para Naufel, Schmitt e Chaves21 (2003), o condicio-
namento ácido para a superfície de esmalte seguido do 
tratamento com o sistema adesivo provou com sucesso 
uma redução significante da microinfiltração e até a sua 
eliminação, no que concordam Scavuzzi, Bezerra, To-
bias30 (2001).

Levando-se em consideração, a fotoativação com luz 
halógena, o pior desempenho, nas avaliações medianas 
para infiltração marginal em dentina foi do subgrupo 
G1B (Single bond® + Filtek Z-250®), demonstrando 
que no sistema adesivo convencional à base de álcool, 
onde foi realizado um condicionamento ácido total com 
ácido fosfórico 37%, cuja finalidade foi a remoção da 
smear layer e smear plug descalcificando a dentina para 
a formação da camada híbrida, o selamento das margens 

Tabela 5 –  Avaliação comparativas entre os substrato por grupo e subgrupo

Aparelho Grupos Média dos postos por grupo Valor de p

Degulux Soft Start 
1A G1AE  = 19,5; G1AD = 21,5; p = 0,4820

1B G1BE = 15,5; G1BD = 25,5; p = 0,0011*

Optiligt LD (Gnatus)
2A G2AE  = 15,5; G2AD = 25,5; p = 0,0015* 

2B G2BE  = 15,5; G2BD = 25,5; p = 0,0007*



165

Menezes Filho PF, Abreu EGF, Maior JRS, Braz R. Influência da fonte luminosa na microinfiltração de dois  sistemas adesivos. Revista de 
Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 maio-ago; 20(2): 160-7

não foi conseguido, provavelmente em virtude das forças 
de contração dos materiais quando submetidos à luz. 

Os sistemas adesivos monocomponentes se ligam à 
dentina através de uma união micromecânica e química, 
pela formação de uma camada de dentina intertubular e 
intratubular impregnada por resina, onde a superfície é 
pré-tratada com soluções condicionadoras, que no caso 
do Single bond® é um ácido fosfórico. Apesar desse sis-
tema possuir uma molécula bifuncional (hidrofílica e 
hidrofóbica), a sensibilidade da técnica pode interferir 
negativamente na resistência na união e no selamento 
marginal (Namen20, 1999). Vários estudos corroboram 
esses achados na dentina, com resultados superiores para 
os sistemas autocondicionantes quando aplicados na 
dentina (Cardoso6, 2000) enquanto que outros estudos 
observaram um comportamento semelhante entre os sis-
temas convencionais quando comparados aos autocon-
dicionantes em dentina (Gomes15, 2000). 

O uso de altas intensidades de luz pode afetar ne-
gativamente a integridade marginal, devido às tensões 
geradas na interface de união, podendo comprometer o 
selamento marginal (Davidson, Feilzer12, 1997). A fon-
te de luz ativadora, para a polimerização dos materiais 
resinosos, mais popular entre os profissionais da área 
odontológica, é a luz halógena, porém esse aparelho 
apresentam algumas desvantagens que limitam sua vida 
útil. Aparelhos de fotopolimerização convencionais libe-
ram intensidade máxima de luz no momento em que 
são acionados, promovendo o endurecimento abrupto 
do material, limitando a sua capacidade de escoamen-
to (Davidson, De Gee, Feilzer11, 1984; Stanford et al.31, 
1986).

Com a preocupação de se desenvolverem aparelhos 
que contribuam de forma efetiva para a melhoria da per-
formance clínica de restaurações com materiais resino-
sos, novas tecnologias têm surgido no mercado. Dentre 
elas pode-se destacar os aparelhos de luz visível à base de 
LED (light-emmitting diode), que são compostos pela 
formação de diferentes semicondutores para emissão de 
luz azul. Para que ocorra uma polimerização efetiva, é 

necessário um comprimento de onda ideal, que deve ser 
entre 400 e 500nm (Althoff e Hartung1, 2000; Mazur et 
al.17, 2001). A energia produzida pelo LED a partir do 
nitrato de gálio coincide com o espectro de absorção má-
xima da canforoquinona, fotoiniciador mais comumente 
encontrado nos materiais resinosos (Franco, Bosquiroli, 
Lopes14, 2003). 

Para Rueggberg et al.27 (1994) existe uma correlação 
entre a intensidade da luz e a profundidade de polimeri-
zação, além disso, a dentina é mais susceptível à infiltra-
ção marginal. Portanto, quando se utilizou o LED (in-
tensidade mais baixa), a infiltração foi mais severa para o 
SBMU® fato este que pode ser explicado pela necessida-
de desse sistema de uma intensidade mais elevada de luz, 
o que poderia teoricamente ser resolvido pelo aumento 
do tempo de exposição quando o aparelho for utilizado 
com esses sistemas adesivos. 

Naufel, Schmitt e Chaves21 (2003) avaliaram  in 
vitro a microfiltração marginal em cavidades Classe V 
restauradas com resina composta e diferentes sistemas 
adesivos. Os adesivos empregados foram o Excite® - Vi-
vadent, Prime & bond NT® - Dentsply, Single bond® - 
3M ESPE e Unibond® - Vigodent. Os corpos-de-prova 
foram termociclados após a realização das restaurações, 
e imersos em rodamina B a 0,2% durante 24 horas. Ob-
servou-se diferença entre as margens, com maior infiltra-
ção para a margem em dentina. O Unibond® apresen-
tou maiores valores de infiltração, enquanto que o Prime 
& bond NT® apresentou melhor vedamento.

conclusÃo
No que se refere ao selamento marginal, nenhum dos 

sistemas restauradores adesivos utilizados, independen-
temente do tipo de fonte ativadora e do substrato, foi 
capaz de impedir totalmente a infiltração marginal.

O adesivo ScotchBond Multi Uso plus (3M/ESPE) 
apresentou diferença estatística significante entre as duas 
fontes de ativação, quando aplicados na dentina, com 
níveis mais elevados de infiltração quando polimerizados 
com o aparelho de luz halógena. 
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resumo:
Introdução e Métodos: Este estudo tem o objetivo de fazer uma revisão de literatura sobre os meios de 
higienização para prótese parcial removível, já que esta necessita de cuidados diferentes da prótese total e 
da prótese removível provisória por possuir metal em sua composição. Dentre os meios para desinfecção 
estão os mecânicos (escovas, microondas e ultrasom) e químicos (peróxidos alcalinos, hipocloritos alcali-
nos, ácidos, desinfetantes e enzimas). Nas próteses com metal, os hipocloritos alcalinos, o microondas e os 
ácidos não podem ser utilizados, pois causam danos a esse material. Os estudos demonstram que somente 
as escovas não são suficientes para remoção completa de placa bacteriana, e o uso de escovas duras podem 
desgastar a superfície da resina, deixando-a mais porosa e com maior facilidade de acúmulo de placa e de 
causar estomatite herpética. A clorexidina é a substância mais comum para desinfecção de próteses, mas 
quando colocada diretamente e com freqüência sobre o aparelho pode causar descoloração da resina. As 
enzimas agem quebrando a parede celular da Candida albicans e causam menos danos à resina e ao metal 
da prótese. Conclusão: Diante do exposto pode-se concluir que para uma correta higienização das próteses 
parciais removíveis devemos associar os métodos físicos e químicos, utilizar escovas compatíveis para a 
prótese e o tamanho do grampo e produtos químicos de acordo com cada planejamento.
descritores: Prótese parcial removível – Desinfecção

AbstrAct:

Introduction and Method: The aim of this study is reviewing the literature about the cleaning ways of re-
movable partial dentures, once these ones require different care comparing to total dentures because of its 
metal parts. Within the disinfection ways, there are the mechanicals (brushes, microwaves and ultrassom) 
and chemicals (alkaline peroxides, alkaline hipocloritos, acid, deodorants and enzymes). About dentures 
with metal, microwave, alkaline and acid hipocloritos cannot be used because it damages the material. The 
studies demonstrate that brushes are not enough for complete remotion of bacterial plaque and the hard 
ones can consume the surface of the resin, turning it porouser and resulting in high plaque acumulation 
and causing stomatitis herpetic. The chlorhexidine is the most common substance for denture disinfection 
but with direct and frequent use can cause resin discolouration. On the other hand, the enzymes acts bre-
aking the cellular wall of the Candida albicans and offering less damages to the denture resin and metal 
part. Conclusion: According to the study, it can be concluded that the correct RPD cleaning technique is 
the association of physical and chemical methods, using the correct size of brushes for the denture and 
clasp and appropriate chemical products.
descriptors: Denture partial removable – Disinfection
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introduçÃo
A falta de orientação quanto à higienização da Próte-

se Parcial Removível (PPR) leva muitas vezes o pacien-
te e alguns cirurgiões-dentistas (CD) a acreditarem que 
esse tipo de reabilitação protética tem ação destrutiva 
sobre os dentes pilares e tecidos gengivais com os quais 
se relaciona.

De acordo com estudos realizados (Jorge Junior et 
al.6, 1991,Hoad-Reddick7, 1981) uma correta higiene 
oral e do aparelho protético, junto a um planejamen-
to cuidadoso da PPR, assim como consultas periódicas, 
promovem uma maior longevidade do tratamento pro-
tético realizado.

O acúmulo de placa bacteriana sobre a resina que 
forma a sela da prótese pode levar, como conseqüência, 
à hiperplasia papilar inflamatória, estomatite protética 
e a candidíase crônica (Abelson1, 1981; Cardash e Ro-
senberg3, 1990; Silva15, 2005). A estomatite protética, 
a mais prevalente, afeta cerca de 65% dos usuários de 
prótese (Aldana et al.2, 1994). Os principais fatores que 
contribuem para o seu surgimento são medicamentos 
(antibióticos e imunodepressores), trauma, desordens 
sistêmicas (diabete, má nutrição, neutropenia), proble-
mas imunológicos e problemas locais microbianos (Al-
dana et al.2, 1994; Sesma et al.14, 1999). A cândida al-
bicans tem demonstrado ser o fator etiológico primário 
da doença (Aldana et al.2, 1994; Cardash e Rosenberg3, 
1990; Nakamoto et al.8, 1991; Nikawa et al.10, 1999; 
Tamamoto et al.16, 1985). O tecido afetado que suporta 
a prótese apresenta-se com uma proliferação de tecido 
como cacho de uva e o paciente relata uma sensação de 
queimação no palato. O tratamento indicado é a limpe-
za e desinfecção da prótese, para a eliminação do agente 
infeccioso, restringir o uso da prótese até a melhora do 
quadro, medicação antifúngica e orientação quanto a 
um método mais adequado de higienização da prótese 
(Aldana et al.2, 1994).

Os métodos de higienização da prótese podem ser di-
vididos em a) métodos mecânicos com o uso de escovas 
e dentifrícios ou sabonetes dispositivos ultra-sônicos e 
microondas (Silva15, 2005), utilizados nas próteses re-
movíveis provisórias sem grampos; b) métodos químicos 
classificados em peróxidos alcalinos, hipocloritos alcali-
nos, ácidos, desinfetantes e enzimas (Nakamoto et al.8, 
1991; Nikawa et al.10, 1999).

meios de higienizAçÃo
A PPR por ser constituída de uma parte acrílica e ou-

tra metálica, necessitando de cuidados especiais quanto 
a sua higienização, para a manutenção das estruturas de 
suporte adjacentes. Relatos recentes sugerem a possibili-
dade da placa da prótese contendo cândida albicans ser 
o fator de cáries e periodontites dos dentes adjacentes à 
prótese (Nikawa et al.10, 1999), além de ser o principal 
responsável pela estomatite protética.

A presença de poros na resina favorece o mancha-
mento e o acúmulo de matéria orgânica e inorgânica, 
além de dificultar a higienização. O primeiro passo na 
colonização é o fenômeno da aderência, prosseguindo 
com a formação de um fino biofilme com várias camadas 
de hifas e blastoporos, e culminando com a formação de 
placa na prótese (Nikawa et al.10, 1999; Nikawa et al.11, 
1995; Nikawa et al.12, 1995). O crescimento de gran-
de quantidade de cândida na resina da prótese e conse-
qüentemente a produção de ácidos pelas leveduras são 
os principais fatores etiológicos da estomatite protética 
(Nikawa et al.10, 1999; Nikawa et al.11, 1995; Nikawa et 
al.12, 1995). Tem sido demonstrado que a colonização da 
base da prótese pode servir como reservatório para a dis-
seminação de infecção, como a infecção gastrointestinal 
e a infecção pulmonar (Nikawa et al.10, 1999).

Para uma limpeza efetiva da prótese há, no merca-
do atual, vários mecanismos e meios para a remoção de 
manchas, placa, cálculo, porém muitos estudos mostram 
que um grande número de usuários de prótese não sa-
bem higienizá-la satisfatoriamente, por não terem sido 
orientados pelos cirurgiões-dentistas ou por não segui-
rem as recomendações.

Idealmente os limpadores de PPR devem ser simples 
de usar, ser de baixo custo para incentivar o seu uso, ter 
gosto agradável ou pelo menos mínimo após o uso, não 
ser tóxico, ser compatível com todos os materiais da pró-
tese, efetivos na remoção de manchas, depósitos orgâni-
cos e inorgânicos, devem ser bactericida e fungicida, não 
promoverem corrosão ao metal e serem compatíveis à 
resina (Silva15, 2005).

métodos mecÂnicos
Esses métodos são os mais conhecidos e usados e 

constam de escovas e pastas abrasivas ou sabonetes (Fig. 
1). Sua desvantagem é o difícil acesso a certas áreas da 
PPR, como os grampos que necessitam de escovas es-
peciais (Fig. 2a e 2b) maior parte dos usuários de PPR 
utilizam escovas convencionais. Escovas com cerdas du-
ras e pastas abrasivas danificam a superfície da resina, 
deixando-a sem polimento e mais porosa, o que facilita o 
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acúmulo de placa. Apresentam efeito limitado quanto à 
remoção de manchas pesadas e requer certo grau de des-
treza manual. Têm como vantagem a rapidez na limpeza 
da prótese, serem simples de usar, e de baixo custo (Jag-
ger e Harrison5, 1995; Sesma et al.14, 1999). É o método 
indicado para remoção de debris alimentares; a literatura 
recomenda o seu uso associado a algum método químico 
(Sesma et al.14, 1999).

Outro método mecânico é o ultra-som, que conver-
te energia elétrica em mecânica com uma freqüência 
de 20.000 ciclos/s. É bastante eficiente na remoção de 
cálculo, placa bacteriana e manchas de café e cigarro, é 
rápido na limpeza das próteses e fácil de usar, porém é 
mais utilizado pelos profissionais como um auxiliar de 
limpeza devido ao custo do aparelho de ultra-som. Deve 
ser indicado a pacientes com destreza manual prejudica-
da (Abelson1,1981; Jagger e Harrison5, 1995; Sesma et 
al.14, 1999)

O método de desinfecção por microondas consis-
te em imergir a prótese em água e expor o conjunto às 
microondas por 6 minutos (Silva15, 2005). No caso das 
próteses parciais removíveis, esse método pode ser utili-
zado nas próteses temporárias sem grampo.

Métodos Químicos
Peróxidos Alcalinos: são encontrados na forma de 

pó ou tablete; quando dissolvidos em água ocorre uma 
efervescência criada pela liberação de bolhas de oxigênio, 
que promovem além da limpeza química, uma limpeza 
mecânica na prótese, removendo debris livres e manchas 
suaves (Abelson1,1981), (Figura 4). Apresentam odor 
agradável e são compatíveis aos materiais da PPR, tanto 
à resina como ao metal (Abelson1,1981; Jagger e Harri-
son5, 1995; Sesma et al.14, 1999), possuem algum efeito 
antibacteriano (Jagger e Harrison5, 1995) e fungicida 
(Nikawa et al.12, 1995). Têm como desvantagem uma 
durabilidade limitada devido à natureza instável de seus 
componentes (Neill9, 1968), não removem manchas e 
cálculos e apresentam efeitos deletérios à resina resiliente 
de reembasamento. A adição de enzimas aos peróxidos 
tem como função dissolver o componente orgânico da 
placa e conseqüentemente o componente inorgânico 
(Abelson1,1981).

Hipocloritos Alcalinos: apresentam-se sob a forma 
de solução, seu uso é contra-indicado à PPR, por ter efei-
to corrosivo ao metal (Abelson1,1981; Neill9, 1968; Ses-
ma et al.14, 1999). A adição de um anti-corrosivo como 
o hexametafosfato de sódio tem sido usada, mas mesmo 

assim seu uso a longo prazo não é indicado. Apresentam 
efetividade na remoção de manchas, têm capacidade de 
dissolver a matriz orgânica evitando a formação do tár-
taro (Neill9, 1968), apresentam efeito bactericida e fun-
gicida (Jagger e Harrison5, 1995; Neill9, 1968; Sesma et 
al.14, 1999), é indicado o uso do hipoclorito de sódio a 
0,525% com imersão de 10 minutos para desinfecção 
da superfície da prótese, seguido de enxágüe e imersão 
em água por toda a noite para minimizar o potencial 
de dano ao metal. Tem o inconveniente de deixar odor 
residual e sabor desagradável (Jagger e Harrison5, 1995; 
Sesma et al.14, 1999).

Figura 1-  Método de higienização física com escova adequada a 
cada nicho da prótese (a),(b) e (c).
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Ácidos: não são indicados na limpeza das PPR con-
vencionais por causarem enfraquecimento à porção me-
tálica; podem ser utilizados para PPR provisória.  Deve-
se ter cautela na manipulação e armazenamento desses 
ácidos, que podem ser: ácido clorídrico 5%, ácido ben-
zóico ou ácido fosfórico 15%. O ácido deve ser aplicado 
sobre a prótese com uma escova ou esponja em curto 
período de tempo. São bastante efetivos na remoção do 
tártaro e manchas e possuem ação fungicida principal-
mente sobre cândica albicans. Agem tanto na superfície 
da resina como em profundidade (Aldana et al.2, 1994; 
Neill9, 1968; Sesma et al.14, 1999).

Desinfetantes: Digluconato de clorexidina é o mais 
comumente utilizado na desinfecção da prótese. Seu uso 
freqüente pode causar descoloração da resina, por isso 
recomenda-se embeber um chumaço de algodão ou gaze 
na solução de clorexidina e deixar sobre a base da prótese 
por pelo menos 15 minutos (Sesma et al.14, 1999). (Figu-
ra 5) Tem como vantagem a redução da placa bacteriana 
e melhora da mucosa do paciente.

Enzimas: (mutanase e protease) podem conter enzima 
levedura lítica que age quebrando a parede da cândida al-

bicans e enzimas proteolíticas que agem na glicoproteína 
e mucoproteína do componente mucopolissacarídeo da 
placa. Esses limpadores causam menos danos ao metal 
da prótese e à resina, do que outros limpadores químicos 
(Nakamoto et al.8, 1991). Segundo os trabalhos de (Ta-
mamoto et al.16, 1985) as enzimas são capazes de remo-
ver a cândida albicans da superfície da resina acrílica.

discussÃo
A escovação, o método mais comumente utilizado 

pelos pacientes e o mais recomendado pelos cirurgiões-
dentistas, não é capaz de remover a cândida enraizada na 
resina acrílica, a principal causadora da estomatite pro-
tética, sendo para isso necessário um método de limpeza 
complementar (Nikawa et al.10, 1999; Nikawa et al.12, 
1995).

Próteses mal higienizadas propiciam o acúmulo de 
placa bacteriana, e com isso provocam o mau-hálito, 
a formação de manchas e tártaro e uma estética pobre 
do aparelho (Abelson1,1981; Jagger e Harrison5, 1995; 
Neill9, 1968), e em extensão, cáries, problemas perio-
dontais, aumento da perda óssea alveolar, inflamação da 
mucosa e estomatite protética. Pesquisas (Jagger e Harri-
son5, 1995) demonstram que uma grande porcentagem 
dos pacientes usuários de prótese não sabem higienizá-las 
satisfatoriamente, seja porque não receberam uma orien-
tação adequada do CD, ou porque o paciente negligen-
cia as informações, fazendo-a de maneira incompleta 
(Jagger e Harrison5, 1995). Retornos regulares ao con-
sultório são importantes para remotivar e reeducar esses 
pacientes para a manutenção da saúde bucal, e maior 
longevidade da prótese, além do acompanhamento por 
parte do CD quanto à presença de lesões na mucosa que 
tem um alto índice de prevalência entre os idosos (Jorge 
Junior et al.6, 1991).

A cândida albicans se adere à superfície da resina acrí-
lica por proteínas e polissacarídeos (Tamamoto et al.16, 
1985), penetrando e colonizando facilmente os materiais 
da prótese (resina acrílica e os condicionadores de teci-
do) (Aldana et al.2, 1994; Nikawa et al.12, 1995). A pro-
liferação da cândida inicia-se dentro da placa da prótese 
e não no tecido. Para sua remoção apenas a escovação 
mecânica não é suficiente (Nikawa et al.12, 1995), sendo 
necessário um limpador químico eficiente. Em casos de 
estomatite protética é indicado além da limpeza e de-
sinfecção da prótese, a remoção de aproximadamente 1 
mm da superfície interna do acrílico, pois o fungo pode 
penetrar nas lacunas da resina, sendo indicado ainda o 

Figura 2-  Método de higienização química :com peróxido alca-
lino (a) e com clorexidina (b).
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reembasamento com um condicionador de tecido (Alda-
na et al.2, 1994). A irradiação por microondas é um mé-
todo rápido e efetivo para desinfecção das próteses totais 
contaminadas com P. aeruginosa e B. subtilis além, de 
promover a esterilização das inoculadas com C. albicans 
e S. Aureus (Silva15, 2005).

Os hipocloritos alcalinos apresentam o incoveniente 
de causarem corrosão ao metal da prótese (Abelson1,1981; 
Jagger e Harrison5, 1995; Neill9, 1968; Sesma et al.14, 
1999); para minimizar esse efeito é usado um anti-cor-
rosivo, o hexametafosfato de sódio (Neill9, 1968), mas 
mesmo assim o seu uso a longo prazo é contra-indicado 
para limpeza da PPR (Abelson1,1981; Jagger e Harri-
son5, 1995). Segundo Jagger e Harrison5 1995, a imer-
são da prótese por 10 minutos, seguida de enxágüe com 
água minimiza o potencial de dano ao metal. Os ácidos 
apresentam boa ação fungicida e bactericida, são bas-
tante efetivos na remoção da placa, debris alimentares e 
manchas suaves (Jorge Junior et al.6, 1991; Silva15, 2005; 
Tamamoto et al.16, 1985). Nos casos de depósitos calci-
ficados e manchas mais pesadas, os ácidos (ác. fosfórico 
15%) são os mais indicados (Jagger e Harrison5, 1995; 
Neill9, 1968), porém precisam ser usados com muito 
cuidado nas PPR, pelo alto poder de corrosão ao metal 
(Jagger e Harrison5, 1995; Neill9, 1968. Devem ser apli-
cados com uma escova ou esponja sobre a base da prótese 
e por pouco tempo (Neill9, 1968). Os hipocloritos ape-
sar do risco de corrosão ao metal, são produtos a serem 
considerados devido a sua disponibilidade no mercado 
e baixo custo ao paciente. Alguns autores recomendam 
o enxágüe com água após cada refeição, e diariamente 
imersão em hipoclorito alcalino por 20min (Davenport 
et al.4, 1986; Jagger e Harrison5, 1995), porém a solução 
de hipoclorito saturada, se usada por longos períodos 
pode causar corrosão ao metal da PPR  (Abelson1,1981; 
Jagger e Harrison5, 1995).

O uso do ultra-som é indicado para pacientes com 
destreza manual prejudicada, idosos que apresentam di-
ficuldade visual e motora e o uso em consultórios. Para 
evitar a contaminação cruzada é indicado individualizar 
a prótese em saco plástico com água, antes de colocar no 
aparelho de ultra-som. Esse método é fácil e rápido na 
limpeza da prótese, porém pouco usado, provavelmen-
te devido ao custo do aparelho. Segundo alguns autores 
(Abelson1,1981; Raab et al.13, 1991) é a técnica mais efe-
tiva na limpeza da superfície da prótese, com relação à 
remoção de debris, cálculo e manchas de café e cigarro, 
sendo superior em relação aos peróxidos alcalinos.

Os peróxidos alcalinos são indicados para limpeza 
da PPR por não causarem danos ao metal nem à resina 
acrílica do aparelho (Abelson1,1981; Neill9, 1968; Sesma 
et al.14, 1999). Seu uso após a escovação com pasta den-
tal ou sabonete, diariamente, provê uma limpeza efetiva 
da prótese (Neill9, 1968). A imersão por mais de 30min 
apresenta boa ação de limpeza (Sesma et al.14, 1999), se-
gundo os trabalhos de (Nikawa et al.12, 1995) a imersão 
num período de 15min foi efetivo apenas para s. mutans, 
enquanto que para cândida albicans houve redução na 
imersão de 2 horas, o que mostra que c. albicans é mais 
resistente aos limpadores de prótese que as bactérias (Ni-
kawa et al.11, 1995; Nikawa et al.12, 1995). Os peróxidos 
são eficazes na remoção de debris alimentares, mucina, 
manchas suaves levemente apreendidos (Abelson1,1981; 
Neill9, 1968). O branqueamento do acrílico da prótese 
quando tratado diariamente com peróxido é devido à fa-
lha na polimerização ou a exposição de algum solvente 
(Neill9, 1968).

Um teste caseiro simples e rápido foi desenvolvido 
por Cardash e Rosenberg3, (1990) para que os pacientes 
possam monitorar a higiene da prótese, baseia-se na taxa 
de consumo de oxigênio. As próteses ficam imersas em 
10ml de leite estéril, após 2min, é retirado 3ml desse lei-
te e adicionado 0,12ml de azul de metileno, sendo agita-
do por mais 5 segundos. A mudança de cor do azul para 
o branco ocorrendo em menos de 4 horas é indicativo de 
que a prótese está limpa.

Dentre os métodos de higienização da PPR a esco-
vação é o mais comumente utilizado pelos pacientes e o 
mais recomendado pelos CD, por serem simples de usar, 
ser de fácil acesso e de baixo custo; porém é contra-indi-
cado a pacientes com destreza manual prejudicada (Jag-
ger e Harrison5, 1995). O uso de escovas convencionais 
e dentifrícios, apesar de serem eficazes na remoção de 
debris alimentares e placa da resina da sela e dos dentes 
artificiais, não promove uma limpeza adequada na por-
ção interna dos grampos e conectores menores, que, por 
serem pequenos e de forma irregular, não permitem que 
escovas convencionais removam a placa que aí se adere, 
sendo necessário escovas de formato cônico ou cilíndri-
co. Esse método de limpeza se, usado abusivamente e 
com uma técnica de escovação incorreta, pode causar 
danos ao material da prótese (Jagger e Harrison5, 1995; 
Neill9, 1968; Raab et al.13, 1991), como porosidade na 
superfície da resina, estimulando a aderência de muci-
na e outros contaminantes (Jagger e Harrison5, 1995). 
Apenas a escovação não é capaz de remover a cândida 
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enraizada nem reduzir satisfatoriamente os microorga-
nismos da prótese, sendo necessário o uso de um método 
de limpeza complementar.

conclusÃo
 Para uma correta higienização da PPR é necessário 

que o CD, além de fazer um bom planejamento da arma-
ção metálica, sem excessos que dificultarão a limpeza dos 
componentes protéticos pelo paciente, instrua o paciente 
quanto a um método de higienização mais adequado ao 
seu caso.  É importante, também, que o laboratório siga 
corretamente o ciclo de polimerização da resina acrílica e 
que esta esteja perfeitamente polida.

O uso de escova convencional e dentifrício para lim-
peza da prótese apesar de ser o meio mais utilizado não 
é suficiente; é indicado o uso de escovas cônicas e cilín-
dricas de tamanho compatível para a limpeza da área in-
terna dos grampos e conectores menores, para a remoção 
de debris livres e placa bacteriana, e após a escovação é 
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indicado o uso de peróxidos alcalinos por não causarem 
danos ao metal nem a resina da prótese, e apresentarem 
algum efeito antibacteriano e fungicida e remoção de 
manchas suaves.
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resumo
Na confecção de próteses totais, deve-se buscar o máximo de estabilidade para o restabelecimento das 
funções fisiológicas, tais como a mastigação e a fala. A posição dos dentes dessas próteses e o esquema 
oclusal são importantes fatores para que se alcance esse objetivo. Além disso, a relação entre o padrão 
oclusal e a função mandibular parte do princípio de que os contatos oclusais geram efeitos sobre os movi-
mentos mandibulares, a atividade dos músculos da mastigação, as forças incidentes sobre as articulações 
temporomandibulares e os sinais e sintomas das desordens temporomandibulares.  A guia anterior pode ser 
caracterizada a partir de três arranjos oclusais: proteção pelo canino, função de grupo e oclusão balance-
ada. Diversos estudos têm sido realizados no intuito de estabelecer parâmetros para as indicações, contra-
indicações ou mesmo a aceitação clínica de cada tipo de arranjo, tanto para a dentição natural como para a 
reabilitação com dentaduras completas. Apesar de, classicamente, a oclusão balanceada bilateral ser o tipo 
de configuração oclusal indicada para próteses totais bimaxilares, alguns autores ainda questionam essa 
recomendação e apontam razões para que a desoclusão pelos caninos seja estabelecida.
descritores: Prótese total - Oclusão dentária balanceada

AbstrAct
In the designing of complete dentures, we must reach the maximum of stability to reestablish fisiological 
functions such as chewing ability and speech. The artificial teeth position and their occlusal pattern are im-
portant factors considered to reach these results. In adition, the relation between the occlusal pattern and 
the mandibular function is based on the principle that the occlusal contacts have influence on the mandi-
bular movements, the masticatory muscles movements, the incident forces over the temporomandibular 
joints and the signs and symptons of the temporomandibular disorders. The anterior guidance consists in 
three arrangements: canine protection, group function and balanced occlusion. Many researches have been 
done to establish parameters of indication and clinical aceptation of each kind of pattern, for the natural 
dentition and for complete dentures. Although, tradicionally, balanced occlusion is the kind of design in-
dicated for complete dentures, some authors still question this recommendation and point out reasons for 
the indication of the disoclusion by the canines.
descriptors: Dentures, complete - Dental occlusion, balanced
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 InTRODUÇÃO
A reabilitação com dentaduras completas tem como 

objetivo o restabelecimento das funções fisiológicas, tais 
como a mastigação e a fala (Inoue et al.11, 1996; Ohguri 
et al.17, 1999). Para que isso seja alcançado, a estabilida-
de das próteses é considerada um dos principais fatores, 
se não o principal, e as posições em que os dentes são 
montados e o esquema oclusal são importantes na busca 
por essa estabilidade (Ohguri et al.17, 1999). Entretanto, 
em virtude do ato mastigatório ser uma atividade neu-
romuscular altamente complexa, em Prótese Total, mes-
mo quando a relação cúspide-fossa é correta, a oclusão 
pode não ser funcional ao paciente, pois, nas dentições 
naturais, cada dente tem sua individualidade, enquan-
to que nas próteses totais estão todos unidos a uma es-
trutura basal, funcionalmente agindo como um único 
corpo. Desse modo, a intercuspidação deve ser tratada 
com todo cuidado, pois um simples contato prematuro 
ou deslizante pode afetar a estabilidade do aparelho e 
refletir em perda na retenção, no conforto e na eficiência 
mastigatória (Gomes et al.5, 1990).

As excursões laterais da mandíbula, cujos contatos 
oclusais têm início a partir da posição de máxima inter-
cuspidação, também são apontadas por muitos pesqui-
sadores como cruciais, tanto para o diagnóstico, quanto 
para a avaliação dos tratamentos restauradores e reabili-
tadores (Hayasaki et al.9, 2004). Entretanto, esse estudo, 
particularmente em relação a pacientes reabilitados com 
próteses totais, não é tão simples.  Fatores psicológicos, 
tais como o medo em sentir dor, medo em danificar a 
prótese ou mesmo alguma instabilidade que a dentadura 
apresente, podem influenciar a eficiência mastigatória e 
a atividade muscular (Miralles et al.14, 1989).

A guia anterior pode ser caracterizada a partir de três 
arranjos oclusais: proteção pelo canino, função de grupo 
e oclusão balanceada bilateral. As definições de guia-ca-
nino e função de grupo são bastante aceitas e empregadas 
como tipo de oclusão terapêutica para a dentição natural 
(Manns et al.13, 1987; Ogawa et al.15, 1998). A proteção 
pelo canino é caracterizada pelo contato único entre os 
caninos maxilar e mandibular no lado de trabalho. Já 
a função de grupo caracteriza-se por contatos entre um 
segmento de dentes antagonistas no lado de trabalho. A 
oclusão balanceada, conforme consta em sua definição, 
parece ser uma oclusão terapêutica ideal e reprodutível, 
quando se trata de dentaduras completas, porém não 
classificada em qualquer tipo de arranjo natural pré-
existente. A oclusão balanceada tem como característica 

principal a presença de contatos bilaterais simultâneos 
nos dentes posteriores, durante as excursões laterais, para 
conferir estabilidade às próteses totais suportadas por te-
cidos resilientes. Não parece apropriado, a menos que a 
definição fosse modificada, qualquer tentativa de enqua-
drar seus parâmetros para a dentição natural (Ogawa et 
al.15, 1998).

 Classicamente, a oclusão balanceada bilateral é o 
tipo de configuração oclusal indicada para próteses to-
tais bimaxilares. Entretanto, alguns autores ainda ques-
tionam essa recomendação e apontam razões para que a 
desoclusão pelos caninos seja estabelecida.  

revisÃo dA literAturA e discussÃo
Durante a mastigação, a deglutição e, excepcional-

mente, durante a fala, os dentes entram em contato e 
forças de deslocamento são geradas. Essas forças podem 
comprometer a estabilidade e a retenção de uma ou de 
ambas as próteses. É desejável, então, que os dentes das 
próteses totais tenham contatos simultâneos, balan-
ceados, em todas as posições potencialmente possíveis 
(oclusão balanceada) (Grant et al.6, 1996). Os propo-
nentes da oclusão balanceada argumentam que esse es-
quema oclusal estabiliza as próteses e centraliza as forças 
sobre as tábuas ósseas alveolares residuais, de maneira a 
protegê-las contra a reabsorção patológica. Um estudo 
de Hofmann e Knauer (1990) apud Peroz et al.19 (2003) 

demonstrou que o guia-canino em dentaduras comple-
tas gera consideráveis deslocamentos quando de movi-
mentos excêntricos, ao passo que a oclusão balanceada 
permite deslocamentos menos significantes e ainda di-
recionados sobre a crista óssea alveolar. Quanto à esta-
bilidade das próteses, Gerber (1974) apud Dubojska et 
al.4 (1998) conclui que o balanceamento oclusal se faz 
necessário e que, para isso, os dentes artificiais devem ser 
posicionados em uma curva que acompanhe a curvatura 
das cristas dos rebordos residuais. Com isso, o direcio-
namento de forças a 90 graus em relação às cristas pro-
moverá alto nível de estabilidade mesmo em rebordos 
bastante reabsorvidos. 

Alguns autores têm questionado a validade da oclusão 
balanceada em virtude da perda de suas características 
durante a mastigação, visto a interposição dos alimentos 
entre as próteses. Telles et al.21 (2004), a esse respeito, 
afirmaram que, de fato, não se pode esperar que uma 
oclusão balanceada seja responsável pela estabilização 
das próteses, pois, se considerarmos que o principal mo-
mento de aumento das cargas instabilizadoras dá-se pelo 
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interposicionamento do bolo alimentar durante a mas-
tigação, não existe justificativa mecânica para se mante-
rem contatos no lado de balanceio, o que também não 
aumentaria a eficiência mastigatória da prótese. Além 
disso, alguns trabalhos enfatizam que os dentes artificiais 
entram em contato durante cerca de 20 minutos diários, 
período médio de mastigação e deglutição, e que a ten-
dência ao deslocamento das próteses, nessas ocasiões, é 
combatida pela própria retenção mecânica das mesmas 
e pelo controle neuromuscular dos pacientes. Por outro 
lado, em determinados momentos durante a mastigação, 
os dentes aproximam-se bastante, chegando a contatar-
se, o que poderia ser razão suficiente, para justificar o 
arranjo da oclusão balanceada bilateral em próteses to-
tais (Dubojska et al.4, 1998). Hickey et al. (1985) apud 
Dubojska et al.4 (1998) também acrescentaram que exis-
tem muitos contatos diários tanto em posições cêntricas 
quanto em excêntricas, sem contar os períodos da ali-
mentação. Por conta disso, a oclusão balanceada é dese-
jável para assegurar a distribuição de forças ao longo dos 
rebordos e manter a estabilidade das próteses em todas as 
posições mandibulares.  

Assunção et al.1 (2002), em contrapartida, afirmaram 
que, para indivíduos com aspectos anatômicos e fisio-
lógicos favoráveis (bom domínio muscular e rebordos 
alveolares com altura e espessura satisfatórias), a ação de-
sequilibrante da desoclusão por guia-canino acaba não 
sendo suficiente para exceder o grau de retenção obtido 
e desestabilizar a prótese.

Desde que Shawn originalmente introduziu o concei-
to de guia anterior, em 1924, apontando a desoclusão dos 
dentes posteriores para reduzir o estresse lateral sobre tais 
dentes, este tem sido considerado um dogma para o su-
cesso do tratamento oclusal (Hobo e Takayama10, 1989) 
O guia-canino, conforme descrito por D´Amico (1958) 
apud Johansson et al.12 (1994), pressupõe um padrão 
mastigatório vertical através do qual os caninos limitam 
o componente horizontal do movimento mandibular, 
seja diretamente, através do contato, seja indiretamen-
te, através dos mecanismos de propriocepção. No que se 
refere às próteses totais bimaxilares, segundo Grunert et 
al.8 (1994) e Grubwieser et al.7 (1999), tem-se recomen-
dado o padrão de guia anterior como medida preventiva 
ao desenvolvimento de disfunções craniomandibulares, 
hiperatividade muscular, dores musculares, desordens 
articulares e reabsorção dos rebordos residuais. Essa re-
comendação se deve ao fato da atividade muscular, du-
rante a parafunção, ser menor em pacientes portadores 

de próteses totais com guia anterior pelo canino do que 
naqueles cujo arranjo é o da oclusão balanceada bilateral 
(Grunert et al.8 1994).

Peroz et al.19 (2003) mencionaram diversos estudos 
indicadores de que as próteses totais com guia-canino 
conferiram menor atividade aos músculos elevadores. 
Com isso, tem sido defendido que a reabsorção óssea é 
prevenida graças à redução das atividades parafuncionais. 
Esses estudos afirmam que a habilidade proprioceptiva 
da fibromucosa alveolar é capaz de coordenar a função 
neuromuscular apesar da completa perda dos dentes, es-
pecialmente os caninos, dentes que apresentam a maior 
propriocepção. Com respeito a esses achados, os autores 
sugerem que esses pacientes sejam tratados levando-se em 
consideração os mesmos princípios gnatológicos aplica-
dos aos pacientes naturalmente dentados. Para Miralles 
et al.14 (1989) partindo do fato de que nos desdentados 
totais os mecanoreceptores periodontais estão ausentes, 
tanto as mucosas, quanto os músculos e as articulações 
temporomandibulares, por eles mesmos, provavelmente 
participam da regulação dos mecanismos inibitórios da 
atividade muscular. Nesse sentido, a própria alteração da 
posição condilar pode alterar o feedback aos músculos 
elevadores. A menor atividade observada em posições 
excêntricas, assim, pode decorrer de mudanças nos re-
ceptores das articulações temporomandibulares. Assim, 
a diferença de comportamento dos músculos temporal e 
masseter com o guia-canino em pacientes com dentadu-
ras completas, neste estudo e em relação aos de dentição 
natural, pode ser atribuída não apenas à falta de recepto-
res periodontais, mas também à presença de receptores 
mucosos estimulados pela percepção de contatos sobre 
as próteses.

 Quanto ao relacionamento entre o padrão oclusal e a 
atividade eletromiográfica, Ogawa et al.16 (1998) repor-
taram que contatos dentários no lado de balanceio cau-
sam significante aumento na atividade muscular durante 
os deslocamentos laterais da mandíbula, apesar de não 
se ter evidenciado sua relação com a etiologia das desor-
dens temporomandibulares. Belser e Hannam2 (1985) 
indicaram que o guia canino reduziu significantemen-
te a atividade referida durante as excursões laterais, mas 
não tanto durante a mastigação e atribui esse achado às 
diferenças de contato oclusal em cada situação. Grunert 
et al.8 (1994) mencionaram que a relação entre a oclusão 
e a atividade dos músculos da mastigação já foi descri-
ta em diversos estudos, dentre os quais o de Ramfjord 
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e Ash20 (1983), os quais fizeram referências ao fato de 
que as interferências oclusais no lado de balanceio re-
presentam uma influência perturbadora sobre a função 
do sistema estomatognático e geralmente desencadeiam 
uma atividade parafuncional, refletindo-se tanto em do-
res musculares como em dores articulares. 

Quanto à habilidade mastigatória, Perez et al.18 
(1985) afirmaram que a função mastigatória deficien-
te em pacientes portadores de dentaduras completas se 
deve a alterações na atividade neuromuscular oral.  Tem 
sido demonstrada a redução da habilidade de usuários 
de dentaduras em discriminar o tamanho e a textura dos 
alimentos. Em sua pesquisa, esses autores efetuaram vá-
rias modificações em próteses deficientes quanto à re-
tenção e estabilidade. Contudo, a ausência de mudança 
quanto aos esforços musculares expendidos durante a 
mastigação, mesmo após as várias modificações nas pró-
teses (como, por exemplo, a eliminação de contatos pre-
maturos grosseiros e a aplicação de adesivos sob as bases 
das próteses), é indicação de que o benefício imediato 
ao paciente deve ser mínimo. Esses achados substanciam 
a hipótese prévia de que a diminuição da habilidade 
mastigatória em usuários de prótese total deriva princi-
palmente do declínio da atividade neuromuscular, mais 
que de fatores biomecânicos relativos às próteses. Essa 
hipótese também explica os baixos índices de correlação, 
observados em diversos estudos, entre a excelência clíni-
ca de confecção das próteses totais, a performance masti-
gatória e o grau de satisfação dos pacientes. Entretanto, é 
importante reconhecer que apesar dos ganhos funcionais 
terem sido considerados mínimos após as correções oclu-
sais e o ajuste de adaptação das bases das próteses, sua 
influência sobre o processo de reabsorção dos rebordos 
alveolares, e também sobre o senso de segurança passado 
ao paciente com o uso das mesmas, pode ser bastante 
significante (Perez et al.18 1985). 

Os defensores da desoclusão pelo canino afirmam ser 
mais rápido e fácil estabelecer e ajustar esse tipo de ar-
ranjo oclusal (Peroz et al.19 1985). Corroborando esse 
pensamento, Telles et al.21 (2004) afirmaram que a oclu-
são balanceada bilateral é tecnicamente mais difícil de 
ser obtida em virtude da limitação do articulador semi-

ajustável em simular os movimentos mandibulares e da 
diferença de resiliência entre os modelos de gesso (sobre 
os quais se apóiam as bases de prova com os dentes mon-
tados no articulador) e a mucosa que reveste os rebordos 
(sobre os quais as próteses vão se apoiar quando em fun-
ção). Isso cria a necessidade de remontar as próteses no 
articulador após o processamento da resina acrílica.

Compagnoni et al.3 (2002) concluíram em seu traba-
lho que a desoclusão guiada pelo canino não interferiu 
no desempenho das funções pelos pacientes e, portanto, 
pode ser uma alternativa de desoclusão lateral em pa-
cientes portadores de próteses totais duplas.

A expectativa de todo paciente reabilitado com pró-
teses totais é a recuperação de sua estética e função. 
Desde que suas próteses lhe permitam falar e mastigar 
adequadamente e seu sorriso seja algo agradável, outros 
aspectos, de ordem técnica, não influenciarão suas opi-
niões a respeito do tratamento reabilitador. A questão do 
arranjo oclusal, em termos de desoclusão lateral, portan-
to, é algo que interessa principalmente aos profissionais 
responsáveis pelo tratamento desses pacientes, no que 
diz respeito à obtenção dos melhores resultados diante 
das necessidades e possibilidades clínicas. 

conclusÃo
Com base na literatura revisada, pode-se dizer que, 

particularmente nos casos de pacientes que apresentam 
hábitos parafuncionais, a indicação do arranjo oclusal 
com guia-canino é algo considerado por vários autores. 
Em outras situações clínicas, e quando a dificuldade 
maior se refere à estabilidade das próteses, é consenso, 
entre os autores citados, a indicação da oclusão balance-
ada bilateral. 

É fato que alguns aspectos ainda são questionados em 
relação ao tipo de desoclusão lateral a ser utilizado em 
pacientes portadores de próteses totais bimaxilares. Com 
isso, e enfatizando-se também a possibilidade de ser facil-
mente alterada a condição de guia-canino nesse tipo de 
reabilitação, visto que a oclusão pode ser posteriormente 
balanceada, acredita-se na importância da continuidade 
das pesquisas clínicas nessa área, de maneira a melhor 
embasar a indicação do padrão oclusal mais adequado 
em cada situação.
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resumo
Como em todo procedimento cirúrgico a remoção de terceiros molares pode resultar em uma série de com-
plicações de morbidade variada, algumas tendo sua resolução mesmo sem qualquer tratamento específico 
e outras consideradas complexas, as quais ao serem identificadas, merecerão tratamento imediato, muitas 
vezes necessitando de hospitalização e, portanto referenciadas a um cirurgião bucomaxilofacial. Dentre as 
muitas complicações associadas à remoção cirúrgica de terceiros molares, a dor e o edema são normalmente 
esperados e tornam-se fonte de ansiedade para pacientes e preocupação para cirurgiões. O presente traba-
lho tem como objetivo revisar as complicações associadas à cirurgia para remoção de terceiros molares, 
discutindo os eventos mais comumente observados e complicações menos comuns descritas na literatura, 
assim como seus fatores predisponentes. 
descritores: Terceiro molar – Cirurgia bucal

AbstrAct
Third molar surgery is the most common procedure performed by oral and maxillofacial surgery. De-
spite great surgical skill and expertise, complication may arise. The complications seen from the removal 
of third molar include pain, swellig, bleeding, infection, alveolar osteitis and uncommon complications 
(mandibular fracture, nerve injuries). The aim of this article is to discuss the associated complications to 
third molar surgery.
descriptors: Molar, third – Surgery, oral
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introduçÃo
A cirurgia para remoção de terceiro molar (CRTM) é 

o procedimento mais realizado por cirurgiões bucomaxi-
lofaciais e praticada por muitos clínicos (Muñoz-Guerra 
et al.20, 2006). A remoção cirúrgica de terceiros molares 
pode resultar em uma serie de complicações, incluindo 
dor, trismo, edema, sangramento, alveolite (Jerjes et al.14, 
2006; Krekmanov15, 1986; Peterson et al.26, 2005), que 
freqüentemente são observadas, e complicações consi-
deradas incomuns. Algumas variantes têm sido relacio-
nadas às complicações, entre elas a idade do paciente 
(Capuzzi et al.4, 1994; Chang et al.7, 2007;Haug et al.11, 
2005), o uso de contraceptivos orais, a posição do dente, 
a experiência do cirurgião (Capuzzi et al.4, 1994; Jerjes 
et al.14, 2006; Sisk et al.30, 1986; Sursala et al.31, 2003) , 
o tempo de cirurgia (Sursala et al.31, 2003). Atenção aos 
detalhes cirúrgicos, incluindo o preparo do paciente, as-
sepsia, manejo cuidadoso dos tecidos, controle da força 
aplicada com o instrumental, controle da hemostasia e 
adequadas instruções pós-operatórias reduzem o índi-
ce de complicações (Sisk et al.30, 1986; Sursala et al.31, 
2003; Muñoz-Guerra et al.20, 2006). Outras formas de 
prevenir ou reduzir complicações têm sido preconizadas 
como o uso de antibióticos, antiinflamatórios, agentes 
anti-fibrinolíticos e clorexidina. Considera-se que a me-
lhor e mais fácil maneira de tratar uma complicação é 
prevenir que ela aconteça, no entanto, uma vez identifi-
cada, esta deverá ser efetivamente tratada.

revisÃo de literAturA
Complicações comuns
Dor, edema e trismo são esperados após remoção ci-

rúrgica de terceiros molares e apesar de transitórias são 
fontes de ansiedade para o paciente (Muñoz-Guerra et 
al.20, 2006), sendo seu controle parte essencial para o su-
cesso da cirurgia oral. Sangramento excessivo ou persis-
tente, alveolite constituem outras complicações comuns 
associadas à CRTM.

A dor após a CRTM atinge sua máxima intensidade 
nas primeiras 12 horas (Shepherd e Brickley29, 1992), 
tendo seu inicio logo após o término do efeito anestésico 
local. O uso de analgésicos e antiinflamatórios não este-
roidais, analgésicos de ação central e esteróides tem sido 
empregado para controle da dor pós-operatória. Anes-
tésico local de longa duração parece efetivo no controle 
imediato, comparado ao uso de anestésico de curta du-
ração (Marcovik e Todorovic18, 2006).

A remoção de um dente impactado com desloca-
mento de tecidos moles e osteotomia pode resultar em 
grande aumento de volume. O edema cirúrgico alcança 
sua expressão máxima em 48 a 72 horas após o proce-
dimento, começa a regredir por volta do terceiro dia e 
tem sua resolução normalmente em um período de 7 
dias (Poeschl et al.27, 2004).  O uso de antiinflamatórios 
esteroidais no pré-operatório reduziram significamente 
o edema em pacientes submetidos à CRTM comparados 
com grupo-controle (E Esen et al.8, 1999). 

Trismo é reconhecidamente uma complicação co-
mum, e queixa freqüente de pacientes submetidos à 
CRTM, pois impede múltiplas funções. É resultado de 
inflamação dos músculos da mastigação, e pode ter origem 
na disseminação do processo inflamatório ou mesmo nas 
múltiplas injeções de anestésico local nos músculos, sen-
do o músculo pterigóideo medial normalmente envolvi-
do. O uso de corticoides no pré-operatório, utilização de 
antiinflamatórios não esteroidais no pós-operatório ou 
a associação destas duas terapias reduziram o trismo em 
relação a grupo-controle de pacientes que fizeram uso 
de placebo (Paul et al.25, 2005). O calor úmido local no 
período pós-operatório pode ser indicado para melhorar 
o trismo persistente (Poeschl et al.27, 2004).

Sangramento pode ser efetivamente tratado com me-
didas locais, sendo a pressão com compressas de gazes 
efetivo e normalmente suficiente para o controle. San-
gramento persistente pode ser manejado com suturas 
adicionais, uso de gelfoam ou surgicel. Sangramento 
arterial, quando identificado, é melhor tratado com a 
identificação do vaso, ligadura ou cauterização (Muñoz-
Guerra et al.20, 2006).

Alveolite ocorre em 0,6% a 19,5% na CRTM (Chia-
pasco et al.5, 1993; Goldeberg et al.10, 1985; Osborn et 
al.24, 1985; Sursala et al.31, 2003) e seus mecanismos ain-
da não foram bem definidos, mas considera-se a fibrino-
lise independente e a invasão bacteriana em sua gênese 
suportada pelo fato de que o uso de anti-fibrinolíticos 
diminuem o índice de alveolite após remoção de tercei-
ros molares e que pacientes com maior contagem de bac-
térias na saliva apresentam maior incidência (Larsen16, 
1992). Alguns autores associaram fatores como uso de 
tabaco, idade, sexo, uso de contraceptivos orais à alveoli-
te, (Bruce et al.1, 1980; Capuzzi et al.4, 1994; Chiapasco 
et al.5, 1993; Goldeberg et al.10, 1985; Nitzan21, 1983; 
Nordemram e Grave22, 1983; Osborn et al.24, 1985) Pre-
conizam-se medidas para reduzir a incidência de alveo-
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lite após a CRTM entre elas copiosa irrigação durante a 
cirurgia, uso de antibiótico tópico, e de bochecho com 
clorexidina no pré-operatório (Hermesch et al.12, 1998).

Complicações incomuns
Apesar de infreqüentes, algumas complicações asso-

ciadas à CRTM podem levar a lesões teciduais severas, 
grande morbidade, altos custos com hospitalização e me-
dicação e seqüelas irreversíveis. Muitas vezes merecem 
cuidados especiais e, portanto, o encaminhamento a um 
cirurgião bucomaxilofacial torna-se necessário, assim 
como a hospitalização. Fraturas, infecções de espaços fa-
ciais, lesão em nervos, deslocamento de dentes são com-
plicações descritas na literatura.

A fratura mandibular após a CRTM é considerado 
um evento raro e pode ocorrer durante ou após o pro-
cedimento cirúrgico. Ocorre pela diminuição da porção 
óssea secundária à intervenção cirúrgica e forças excessi-
vas para elevação do elemento dentário. Consideram-se, 
ainda, fatores de risco dentes impactados profundamen-
te, osteoporose, lesões associadas como cistos ou tumo-
res, atrofia mandibular ou infecção envolvendo o osso na 
região do terceiro molar (Lizuka et al.17, 1997) .

As infecções após a CRTM parecem ter uma maior 
incidência em comparação com outros tipos de exodon-
tias, ocorrendo em 3% a 5% das cirurgias (Chiapasco et 
al.5, 1993), com acréscimo nas impacções ósseas man-
dibulares. Experiência do cirurgião, tempo de cirurgia, 
pericoronarite, doenças debilitantes são considerados 
fatores predisponentes para infecção pós-operatória. 
Técnica asséptica, hemostasia, manejo delicado dos te-
cidos, irrigação do sítio cirúrgico diminuem os índices 
de infecção (Hermesch et al.12, 1998). O papel do uso de 
antibióticos sistêmicos para prevenção da infecção após 
a CRTM ainda não foi definido, sendo questionado por 
alguns autores (Seymor et al.28, 1985). As infecções dos 
espaços faciais profundos são consideradas infreqüentes, 
no entanto são situações de perigo potencial, e podem 
disseminar-se para espaços cervicais, torácicos e órbita 
(Munhoz Guerra et al.20, 2006), comprometer as vias 
aéreas e colocar o paciente em risco (Poeschl et al.27, 
2004). Abscesso intra-orbitário, apesar de raro foi des-
crito como complicação após a CRTM (Muñoz-Guerra 
et al.20, 2006).

O enfisema subcutâneo é pouco observado na prática 
clínica porém inúmeros relatos estão disponíveis na lite-
ratura, onde se relacionam lesões graves ao uso de peças 

de mão para remoção de terceiros molares e conseqüen-
te injeção de ar nos tecidos. As características clínicas 
observadas no enfisema subcutâneo são aumento de vo-
lume, consistência endurecida e crepitação à palpação. 
O ar pode permanecer próximo ao sítio cirúrgico e em 
raros casos envolver espaços distantes aos espaços mas-
tigatórios, atingindo espaço parafaríngeo, retrofaríngeo 
e mediastino. Foi descrito enfisema cervicofacial, axilar 
bi-lateral e de mediastino anterior após exodontia de 
terceiro molar inferior (Capes et al.3, 1999) e enfisema 
subcutâneo e pneumomediastino em três pacientes sub-
metidos à CRTM (Howowitz et al.13, 1987).

A injúria aos ramos sensitivos do nervo trigêmeo (al-
veolar inferior e lingual), é relacionada à CRTM. A po-
sição anatômica do nervo lingual com sua proximidade 
aos tecidos moles adjacentes coloca-o em risco durante 
exodontias de terceiros molares mandibulares. A proxi-
midade das raízes dos terceiros molares inferiores com o 
canal mandibular é considerada o principal fator de risco 
para lesão do nervo alveolar inferior, e deve ser avaliada 
radiograficamente com o auxílio de radiografias pano-
râmicas e tomografia computadorizada. A lesão perma-
nente do nervo ocorre em 0,5% das cirurgias para remo-
ção de terceiros molares inferiores. Como mencionada 
anteriormente, a posição anatômica do nervo lingual é 
um ponto fundamental nas lesões iatrogênicas do nervo 
lingual e diferentemente do nervo alveolar inferior não 
pode ser observada em radiografias panorâmicas, alem 
disso a posição do nervo parece ser bastante variável 
(Chossegros et al.6, 2002). A lesão ocorre normalmen-
te por trauma direto ou punção com agulha durante a 
anestesia e sutura. Injúria ao nervo alveolar inferior pode 
ser direta ou indireta, a primeira é causadas por injeção 
de anestésico, instrumentação cirúrgica (osteotomia, 
odontosecção, curetagem do alvéolo). As lesões indire-
tas são resultado da movimentação das raízes em contato 
íntimo com as paredes do canal mandibular, compressão 
por edema ou hematoma. A posição do dente parece es-
tar diretamente relacionada com lesões ao nervo alveolar 
inferior. Foi descrita a paralisia do nervo facial após re-
moção de terceiro molar inferior com resolução em sete 
dias, utilizando-se terapia com corticóides (Burke et al.2, 
1987).

O deslocamento de dentes durante a CRTM é uma 
complicação classicamente descrita em livros de cirurgia 
oral. Um fragmento da raiz, coroa, ou mesmo um dente 
inteiro podem ser deslocados (Gay-Escoda et al.9, 1993). 
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resumo
As pesquisas clínicas costumam abranger inúmeras características, sendo impossível considerá-las em sua 
totalidade. Por essa razão, é muito freqüente trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma parte repre-
sentativa do todo. Dentre as várias dificuldades de realizar-se uma pesquisa clínica, uma delas é calcular 
do tamanho de uma amostra e como fazer a amostragem de maneira correta a fim de que os resultados 
informem de maneira clara e precisa os objetivos da pesquisa. O objetivo deste estudo é informar ao pes-
quisador os principais pontos da amostragem em pesquisa clínica e como proceder para calcular o tamanho 
da amostra.
descritores: Probabilidade – Amostragem – Pesquisa clínica – Odontologia – Análise estatística.

AbstrAct
The clinical research has innumerable characteristics, being impossible to consider them in its totality. 
Therefore, it is very frequent to work with a sample, or either, with one part representative of all. Amongst 
some difficulties to make a clinical research, one of them is to calculate the sample size and how to make 
the sampling in correct way, in order to obtain results that inform in a clear and precise way the research 
objectives. The aim of this study is to inform to researchers the main points of sampling in clinical research 
and how to proceed to calculate the sample size.
descriptors: Probability – Sampling studies – Clinical research –Dentistry – Statistical analysis.
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introduçÃo
As pesquisas clínicas ou sociais abrangem um univer-

so de elementos e características tão grande que se torna 
impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa ra-
zão, nas pesquisas é muito freqüente trabalhar com uma 
amostra, ou seja, com uma parte representativa do uni-
verso. Uma amostragem bem realizada leva a um custo 
reduzido, a maior rapidez, a maior amplitude e exatidão, 
fatores estes essenciais para o sucesso da pesquisa (Bolfa-
rine e Bussab4, 1994; Bussab e Morettin5, 1987).

Dentre as várias dificuldades de realizar-se uma pes-
quisa clínica, está o calculo do tamanho de uma amostra 
e como fazer a amostragem de maneira correta a fim de 
que os resultados informem de maneira clara e precisa os 
objetivos da pesquisa (Vieira29, 1984).

O cálculo do tamanho da amostra deve fazer parte de 
qualquer projeto de pesquisa clínica. A principal meta 
é estabelecer, objetivamente, qual o número de indiví-
duos que necessitam ser estudados. Na área de saúde, 
é necessário realizar o cálculo do tamanho da amostra 
para não se estudar nem mais nem menos pacientes que 
o necessário para se obter uma conclusão confiável da 
pesquisa, bem como atender aos problemas éticos e lo-
gísticos (Carvalho e Castro7, 2001).

É muito importante que o pesquisador conheça o 
real papel do cálculo do tamanho da amostra, que co-
meça no planejamento do estudo, e que pode contribuir 
de maneira importante para a qualidade do seu estudo. 
A escolha de diversos métodos de cálculos de tamanho 
da amostra obedece a critérios metodológicos (pressu-
postos do teste). Como qualquer equação matemáti-
ca, os testes ou pacotes estatísticos sempre darão uma 
resposta ou resultado caso lhes sejam fornecidos dados 
(números, nos espaços em branco correspondentes). O 
fato de haver um resultado, não quer dizer que este te-
nha algum significado, isoladamente. Se o teste escolhi-
do for inadequado para o estudo, tem-se um resultado, 
mas sua interpretação não terá significado, ou, o que é 
pior, poderá levar a conclusões ou à tomada de decisões 
completamente equivocadas. Sem a escolha e interpreta-
ção adequada, que podem (e devem) ter a ajuda do esta-
tístico, mas que depende principalmente de quem fez a 
pergunta da pesquisa (o pesquisador), qualquer resposta 
não terá necessariamente um sentido (Armitage e Berry3, 
1987; Carvalho e Castro7, 2001; Vieira29, 1984).

O objetivo deste estudo é informar ao pesquisador os 
principais pontos da amostragem em pesquisa clínica e 

como proceder para calcular o tamanho da amostra.

revisÃo dA literAturA e discussÃo
Amostragem 
Na realização de qualquer estudo, é praticamente 

impossível examinar todos os elementos da população 
de interesse. Geralmente se trabalha com uma amostra 
da população. A inferência estatística dá elementos para 
generalizar, de maneira segura, as conclusões obtidas da 
amostra para a população (Correa10, 2006).

Um censo, ao contrário da amostragem, envolve a 
enumeração de toda a população. Um censo sobre te-
mas da saúde só é possível de ser realizado em ocasiões 
especiais; em caso de comunidades isoladas, de pequenos 
tamanhos (Pereira26, 2003).

É errôneo pensar que, em caso de acesso a todos os 
elementos da população, haja mais precisão. Os erros de 
coleta e manuseio de um grande número de dados são 
maiores que as imprecisões quando se generalizam, via 
inferência, as conclusões de uma amostra bem seleciona-
da (Correa10, 2006).

Em se tratando de amostra, a preocupação central é 
que seja representativa. Assim que se decide obter infor-
mações através de um levantamento amostral, surgem 
imediatamente dois problemas: definir cuidadosamente 
a população de interesse; e selecionar a característica que 
vai ser pesquisada (Correa10, 2006).

A amostra de uma pesquisa clínica deve ser dividida e 
descrita em quatro partes (Pereira26, 2003): 

•  Critérios de inclusão - itens que devem ser cum-
pridos para que o indivíduo possa ser eleito para 
participar de um determinado estudo clínico.

•  Critérios de exclusão - itens que não permitem 
que o indivíduo participe de um determinado es-
tudo clínico.

•  Técnica de amostragem – depende essencialmente 
da pergunta da pesquisa, que é definida pelo pes-
quisador.

•  Consentimento livre e esclarecido - processo no 
qual o sujeito, voluntariamente, confirma sua von-
tade de participar em um estudo clínico, após ter 
sido informado de todos os aspectos relevantes para 
sua tomada de decisão.

É importante definir o conceito de amostra e amos-
tragem. População ou universo é o conjunto de seres ani-
mados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 
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característica em comum. Amostra é um subconjunto 
da população, é uma parte do todo. Já a amostragem é 
um campo da estatística bastante sofisticado que estuda 
técnicas de planejamento de pesquisa para possibilitar 
inferências sobre um universo a partir do estudo de uma 
pequena parte de seus componentes, uma amostra (Cor-
rea10, 2006; Laboratório18, 2007; Vieira29, 1984) . Há 
duas grandes divisões no processo de amostragem: a pro-
babilística e a não-probabilística (Oliveira25, 2001).  

Amostragem probabilística: é a única forma que 
permite planos de amostra representativa. Permite que o 
pesquisador estime até que ponto os resultados baseados 
em sua amostra tendem a diferir dos que seriam encon-
trados por meio do estudo da população. São amostras 
consideradas rigorosamente estatísticas. Têm como prin-
cipais características (Gil14, 1999; Marconi e Lakatos21, 
1996; Pereira26, 2003):

• Poder especificar, para cada elemento da população, 
sua probabilidade de ser incluído na amostra;

• Poder ser submetida a tratamento estatístico, que 
permite compensar erros amostrais.

Amostragem não-probabilística: tem como carac-
terística principal não fazer uso de formas aleatórias de 
seleção, torna-se impossível a aplicação de formas esta-
tísticas para cálculo. É usada quando não se conhecem 
o tamanho do universo e os indivíduos são selecionados 
através de critérios subjetivos do pesquisador (Aribomi e 
Perito2, 2004; Gil14, 1999; Marconi e Lakatos21, 1996).

Tipos de amostragem probabilística mais usuais:
Aleatória simples: neste tipo de amostra, a premissa 

é de que cada componente da população estudada tem a 
mesma chance de ser escolhido para compor a amostra. 
A técnica que garante essa igual probabilidade é a seleção 
aleatória de indivíduos, por exemplo, através de sorteio 
(Laboratório18, 2007; Pereira26, 2003). 

Aleatória sistemática: deve obedecer ao mesmo 
princípio da amostragem aleatória simples de iguais pro-
babilidades de pertencer à amostra para todos os compo-
nentes da população estudada. No entanto, prevê a cole-
ta de dados ao longo de um período de tempo e arbitra 
um ritmo para tomada de unidades da população para 
compor a amostra. A amostragem sistemática é utilizada 
quando se quer planejar um período de tempo para exe-
cução da coleta de dados ou quando se deseja cobrir um 

determinado período de tempo com a amostra estuda-
da. O número de observações pode ser calculado como 
na amostragem aleatória simples e o intervalo sistemá-
tico pode ser arbitrado a partir da freqüência esperada 
do evento estudado (Gil14, 1999; Marconi e Lakatos21, 
1996; Pereira26, 2003). 

Aleatória estratificada: a população é dividida em 
estratos e em seguida é selecionada uma amostra aleató-
ria de cada estrato. Esta estratégia geralmente é aplicada 
quando o evento estudado numa população tem carac-
terísticas distintas para diferentes categorias que dividem 
esta população. Seleciona uma amostra de cada subgru-
po da população considerada (Armitage e Berry3, 1987; 
Pereira26, 2003). 

Aleatória por conglomerados ou grupos: deter-
mina um grupo da população, como escolas, empresas, 
igrejas, etc. A exigência básica é que o indivíduo, objeto 
de pesquisa, pertença a um grupo (Gil14, 1999; Marconi 
e Lakatos21, 1996).

Aleatória por etapas ou estágios múltiplos: espe-
cifica as diversas fases de realização da pesquisa. Essa 
estratégia de amostragem pode ser vista como uma com-
binação de dois ou mais planos amostrais. Considere-
se por exemplo, uma população estratificada em que o 
número de estratos é muito grande. Ao invés de sortear 
uma amostra de cada estrato, o que poderia ser inviável 
devido à quantidade de estratos, o pesquisador poderia 
optar por sortear alguns estratos e em seguida selecionar 
uma amostra de cada estrato sorteado. Nesse caso, ha-
veria uma amostragem em dois estágios, usando-se, nas 
duas vezes, a amostragem aleatória simples, sendo que 
no primeiro estágio as unidades amostrais são os estratos 
e no segundo são as componentes da população. Pode-
se, também, partir de uma amostra maior e de outras 
menores. Ex: país, estado, microrregiões, etc (Aribomi e 
Perito2, 2004; Armitage e Berry3, 1987; Marconi e Laka-
tos21, 1996). 

Tipos de amostragem não-probabilística mais usu-
ais:

Amostra por acessibilidade ou por conveniência: 
destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador 
seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 
estes possam representar um universo (estudos explorató-
rios ou qualitativos) (Levy e Lemeshow19, 1980; Lwanga 
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e Lemeshow20, 1991). A amostragem por conveniência 
é adequada e freqüentemente utilizada para geração de 
idéias em pesquisas exploratórias, principalmente (Oli-
veira25, 2001).

As amostras por conveniência podem ser facilmen-
te justificadas em um estágio exploratório da pesqui-
sa, como uma base para geração de hipóteses e insights 
(Churchill e Lacobucci11, 1998; Kinnear e Taylor16, 
1979), e para estudos conclusivos nos quais o pesquisa-
dor aceita os riscos da imprecisão dos resultados (Kinne-
ar e Taylor16, 1979).

São empregadas quando se deseja obter informações 
de maneira rápida e barata. Segundo Aaker et al.1, 1995, 
uma vez que esse procedimento consiste em simples-
mente contatar unidades convenientes da amostragem, 
é possível recrutar respondentes tais como estudantes 
em sala de aula, mulheres no shopping, alguns amigos 
e vizinhos, entre outros. Os autores comentam que esse 
método também pode ser empregado em pré-testes de 
questionários (Aaker et al.1, 1995).

Amostra por julgamento ou intencional: seleciona 
um subgrupo da população que, com base nas informa-
ções disponíveis, possa ser considerado representativo de 
toda a população (Aribomi e Perito2, 2004; Marconi e 
Lakatos21, 1996).  A seleção de amostras intencionais é 
realizada de acordo com o julgamento do pesquisador. Se 
for adotado um critério razoável de julgamento, pode-se 
chegar a resultados favoráveis. A abordagem da amostra-
gem por julgamento pode ser útil quando é necessário 
incluir um pequeno número de unidades na amostra 
(Oliveira25, 2001). O método de julgamento é muito 
utilizado para a escolha de uma localidade “representati-
va” de um país na qual serão realizadas outras pesquisas, 
sendo algumas vezes até preferida em relação à seleção 
de uma localidade por métodos aleatórios. A amostra 
por julgamento pode ser, nesses casos, mais fidedigna e 
representativa que uma amostra probabilística (Aaker et 
al.1, 1995; Hansen et al.15, 1996). Segundo alguns auto-
res (Aaker et al.1, 1995; Kinnear e Taylor16, 1979; Kish17, 
1965), um exemplo de uso freqüente desse tipo de prá-
tica é a escolha de uma cidade típica para representar o 
universo urbano e rural do país. 

A amostragem por julgamento também é útil quando 
é preciso obter uma “amostra deliberadamente enviesa-
da” (Aaker et al.1, 1995). Aaker et al.1 1995, explicam 
essa afirmação com o seguinte exemplo: quando se quer 
avaliar uma modificação em um produto ou serviço, 

pode-se identificar grupos específicos que estariam dis-
postos a dar sua opinião em relação à modificação. Se o 
pesquisador avaliar que esse grupo não gostou da modi-
ficação, então ele poderia assumir que o resto da popula-
ção também teria uma percepção negativa em relação à 
mudança. Se o grupo gostou da modificação, então mais 
pesquisas poderiam ser requeridas para se chegar a uma 
conclusão a respeito do assunto (Aaker et al.1, 1995).

Amostra por quotas: esta é a que apresenta maior ri-
gor, pois confere alguma estratificação à amostra. Deve-
se atentar para a classificação da população em função 
de propriedades tidas como relevantes; determinação da 
proporção da população a ser colocada em cada classe e 
fixação de quotas para cada observador (Aribomi e Pe-
rito2, 2004; Gil14, 1999). A amostra por quotas consti-
tui um tipo especial de amostra intencional, em que o 
pesquisador procura obter uma amostra que seja simi-
lar à população sob algum aspecto (Aaker et al.1, 1995; 
Kinnear e Taylor16, 1979; Mattar22, 1996). A seleção de 
amostra por quotas é a forma mais usual de amostra-
gem não-probabilística. Nesse caso, são consideradas 
várias características da população, como sexo, idade e 
tipo de trabalho - As variáveis mais comuns são áreas 
geográficas, sexo, idade, raça e uma medida qualquer de 
nível econômico - A amostra pretende incluir propor-
ções similares de pessoas com as mesmas características 
(Cochran9, 1965).

A idéia de amostragem por quotas sugere que se as 
pessoas são representativas em termos de características, 
e também poderão ser representativas em termos da in-
formação procurada pela pesquisa (Oliveira25, 2001). 
Depois de serem identificadas as proporções de cada tipo 
a ser incluído na amostra, o pesquisador estabelece um 
número ou quota de pessoas que possuem as caracterís-
ticas determinadas e que serão contatadas pela pesqui-
sa (Gil14, 1999). O entrevistador recebe instruções para 
continuar a amostragem até que a quota necessária te-
nha sido atingida em cada estrato (Cochran9, 1965). As 
amostras por quotas são muito úteis em estágios prelimi-
nares da pesquisa, e se for realizada com muito cuidado 
pode fornecer respostas definitivas (Kinnear e Taylor16, 
1979). 

Tamanho da amostra
O cálculo do tamanho da amostra é praticamente 

mandatório nos protocolos de pesquisa e a justificativa 
do tamanho da triagem para a publicação em revistas 
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científicas (Gardner et al.13, 1986). Entretanto, um dos 
erros mais comuns nas publicações de pesquisas clíni-
cas é, na verdade, a falta de justificativa do tamanho da 
amostra, sendo uma grande preocupação o fato de que 
importantes efeitos terapêuticos estão sendo perdidos 
devido a estudos inadequados (Freiman et al.12, 1978). 
Moher et al concluíram que “a informação do poder do 
teste estatístico e o tamanho da amostra precisam ser me-
lhorados” (Moher et al.23, 1994).  

Existem muitos e diferentes métodos de cálculos 
de tamanho da amostra que podem ser empregados de 
acordo com o tipo de variáveis estudadas, e dependem 
do tipo ou desenho do estudo, que por sua vez depende 
da(s) pergunta(s) da pesquisa. Ou seja, a pergunta da 
pesquisa é que vai determinar todos esses itens (Castro8, 
1998; Soares e Castro28, 1998). 

Em geral, o planejamento do tamanho da amostra 
leva em consideração os erros do Tipo I e do Tipo II, de 
forma que as estimativas de interesse tenham precisão 
suficiente para serem utilizadas. Portanto, para dimen-
sionar a amostra, o pesquisador deve fornecer o nível de 
significância e o poder do teste desejado. 

O erro Tipo I consiste em rejeitar a hipótese nula 
quando esta é verdadeira. A probabilidade de cometer 
este erro é denotada por β e recebe o nome de nível de 
significância do teste. Já o erro Tipo II aceita a hipóte-
se nula quando esta é falsa. A probabilidade de cometer 
esse erro é denotada por β (Levy e Lemeshow19, 1980). 
(Vide Tabela)

O nível de significância é denotado por β e indica a 
probabilidade de cometer um erro Tipo I. Na maioria 
dos softwares, a significância estatística é expressa pelo 
nível descritivo (p-value). Os níveis de significância mais 
utilizados são 5%, 0.1%, 1% e 10% (Levy e Lemeshow19, 

1980; Lwanga e Lemeshow20, 1991). Eles indicarão os 
desvios-padrão em relação à sua média. Em uma curva 
normal, a área compreendida por um desvio-padrão, um 
à direita e um à esquerda da média corresponde a apro-
ximadamente 68% de seu total (Levy e Lemeshow19, 
1980). Verifique a curva:

P-value corresponde ao menor nível de significância 
que pode ser assumido para rejeitar a hipótese nula. Diz-
se que há significância estatística quando o p-value é me-
nor que o nível de significância adotado. Por exemplo, 
quando p=0.0001, pode-se dizer que o resultado é bas-
tante significativo, pois esse valor é muito inferior aos ní-
veis de significância usuais. Por outro lado, se p=0.048, 
pode haver dúvida, pois, embora o valor seja inferior, 
ele está muito próximo ao nível usual de 5% (Levy e 
Lemeshow19, 1980; Lwanga e Lemeshow20, 1991).

O poder do teste corresponde a 1-β (probabilidade de 
rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa) e indica a 
probabilidade de decisão correta baseada na hipótese al-
ternativa. Geralmente é interpretado como a chance de 
detectar uma real diferença entre as médias ou propor-
ções. Por exemplo, um poder de 80% significa que, se de 
fato houver alguma diferença, haverá uma probabilidade 
de 80% de detectá-la (Levy e Lemeshow19, 1980; Lwan-
ga e Lemeshow20, 1991). 

A hipótese nula (H0) é a hipótese que é colocada à 
prova em teste de hipótese. Em geral, indica uma igual-
dade a ser contestada. A Hipótese alternativa (Ha) é a 
hipótese que será considerada aceitável, caso a hipótese 
nula seja rejeitada (Levy e Lemeshow19, 1980; Lwanga e 
Lemeshow20, 1991). (ver Tabela abaixo)

H0 Verdadeiro (V) Falso (F)

(V) 1 β
(F) β 1 - β

Para cada tipo de pergunta da pesquisa clínica foi as-
sociada um tipo de estudo, sendo os que ocorrem com 
maior freqüência na literatura são: transversal (prevalên-
cia, relato de caso, série de casos), caso-controle, coorte 
(incidência, prognóstico), acurácia (diagnóstico, anam-
nese, exame físico) e ensaio clínico aleatório (interven-
ção: tratamento, prevenção, reabilitação) (Carvalho e 
Castro7, 2001). É possível encontrarem-se duas ou mais 

1 desvio-padrão  =  68% de nível de confiança
2 desvios-padrão = 95.5% de nível de confiança
3 desvios-padrão = 99.7% de nível de confiança
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denominações para a mesma técnica e, o que gera maior 
confusão, emprega-se um mesmo termo com mais de 
um significado. Na literatura especializada, muitas de-
nominações são utilizadas, mesmo sem prévia definição, 
exigindo-se do leitor o conhecimento de seus significa-
dos. Alguns exemplos de termos usados como sinôni-
mos: transversal, seccional e prevalência; longitudinal, 
coorte, prospectivo e incidência (Pereira26, 2003).

A figura acima resume a relação entre os diversos es-
tudos analíticos, de acordo com uma relação “exposição-
doença”, sendo de exposição a causa (obesidade, fumo, 
vacina, medicamento, etc), e a doença o efeito (diabetes, 
câncer, prevenção, cura, etc) (Pereira26, 2003).

Para realizar os cálculos do tamanho da amostra, o 
pesquisador deve informar o tipo de resposta a ser ob-
servada e o tipo de análise que pretende realizar. Em re-
lação ao tipo de resposta e ao tipo de variável primária 
definida, deve-se levar em conta se elas são quantitativas 
ou qualitativas (dicotômica ou categóricas) (Campbell et 
al.6, 1995; Neter et al.24, 1990). 

A resposta quantitativa refere-se às variáveis que re-
sultam normalmente de uma contagem ou mensuração 
como, por exemplo; peso, altura, idade e pressão arterial. 
Essas variáveis podem ser classificadas em discretas ou 
contínuas. A variável discreta assume valores num sub-
conjunto dos números naturais (geralmente resultam de 
uma contagem, por exemplo; o número de pacientes, 
tempo, dia do mês, preço, etc). A variável contínua assu-
me valores em um subconjunto dos números reais (resul-
tam, normalmente, de uma mensuração, por exemplo, 
peso, altura e pressão arterial) (Levy e Lemeshow19, 1980; 
Lwanga e Lemeshow20, 1991; Neter et al.24, 1990).

A resposta dicotômica corresponde a variáveis qua-
litativas em que só há duas respostas possíveis do tipo 
sim/não, doente/não doente, óbito/vivo. Já a resposta 
categórica envolve mais de duas respostas possíveis, al-
ternativas mutuamente exclusivas como, por exemplo; 

tipos sangüíneos, raça, escolaridade e classe social (Levy 
e Lemeshow19, 1980; Lwanga e Lemeshow20, 1991). 

Para definir o tipo de análise, é necessário estabelecer 
se a comparação é entre médias (resposta quantitativa) 
ou proporções (resposta dicotômica ou categórica) (Cam-
pbell et al.6, 1995; Carvalho e Castro7, 2001).  

Análise para resposta quantitativa - os dados são 
resumidos na forma de médias, variâncias e suas deri-
vações. Estudos com este tipo de resposta em geral re-
querem técnicas mais complexas, assim, incluí-se apenas 
quatro alternativas de análise (Levy e Lemeshow19, 1980; 
Lwanga e Lemeshow20, 1991):

• estimativa de uma média - estima um valor médio 
referente à população de interesse. Ao calcular a amostra 
para este problema, supõe-se que a variável que contém a 
resposta de interesse segue uma distribuição normal com 
desvio-padrão supostamente conhecido.

• teste de hipótese para uma média (Teste Z) - teste esta-
tístico cujo objetivo é testar a igualdade entre uma média 
conhecida (em uma população) e uma média calculada 
pelo pesquisador (em uma amostra). O teste supõe nor-
malidade das observações.

• comparação de duas médias (Teste t de Student) - teste 
estatístico cujo objetivo é testar a igualdade entre duas 
médias. O teste supõe independência e normalidade das 
observações. As variâncias dos dois grupos podem ser 
iguais ou diferentes, havendo alternativas de teste para 
as duas situações.

• comparação de três ou mais médias (ANOVA) - téc-
nica estatística cujo objetivo é testar a igualdade entre 
três ou mais médias. Ela permite testar se a variabilidade 
dentro dos grupos é maior que a existente entre os gru-
pos. A técnica supõe independência e normalidade das 
observações, e igualdade entre as variâncias dos grupos.

Análise para resposta dicotômica ou categórica - Na 
maioria desses casos, os dados são resumidos na forma 
de proporções. Por exemplo, em um estudo em que a 
resposta é aparecimento de doença (sim/não), observa-
se a proporção de doentes e de não-doentes. No caso 
de resposta categórica, de forma análoga, são compara-
das proporções de duas categorias. Esse serviço oferece 
as seguintes alternativas de análise (Levy e Lemeshow19, 
1980; Lwanga e Lemeshow20, 1991): 

• estimativa de uma proporção - estima uma propor-
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ção referente à população de interesse. Geralmente em 
pesquisas clínicas esta proporção é a freqüência de um 
evento ou a prevalência de uma doença. A estimativa é 
calculada através da especificação pelo pesquisador da 
proporção suposta e da precisão desejada, que pode ser 
absoluta ou relativa.

• teste de uma proporção - compara uma proporção 
que se pretende observar com outra já existente, seja em 
dados de literatura ou em pesquisas anteriores. Muitas 
vezes este tipo de problema ocorre quando se tem dúvida 
a respeito de alguma proporção já conhecida, ou então 
quando se deseja comparar a proporção de um estudo já 
concluído com outro que se pretende fazer.

• comparação de duas proporções - comparar as pro-
porções de duas populações. Neste caso, o pesquisador 
observa as proporções em dois grupos distintos e as com-
para com o objetivo de saber se os grupos diferem ou não 
em relação à resposta de interesse. Para este tipo de aná-
lise assume-se que o número de observações é o mesmo 
nas duas amostras.

• estudo caso-controle - comparação entre um grupo 
de doentes (casos) e um grupo de pessoas não doentes 
(controles). O objetivo é verificar se os casos diferem sig-
nificativamente dos controles, em relação à exposição a 
um dado fator de risco.

• estudo de coorte - comparação entre um grupo ex-
posto a um fator de risco e outro grupo não exposto. 
Visa verificar se indivíduos expostos ao fator de risco de-
senvolvem a doença em questão, em maior ou menor 
proporção, do que um grupo de indivíduos não expos-
tos.

Fórmulas para cálculo da amostra
Sendo,10

n  = tamanho da amostra (o que se deseja saber)
o2 = nível de confiança escolhido, expresso em nº de 

desvios-padrão.

p  = porcentagem com a qual o fenômeno se verifica  
q  = porcentagem complementar (100 – p)
e  = erro máximo permitido
N  = tamanho da população

Tem-se:
Populações infinitas:

 o2 p.q
n =
 e2   

Populações finitas:

 o2 p.q.N
n = 
 e2 (N – 1) + o2 p.q

Ajuste do cálculo do tamanho da amostra
Quando é preciso grande número de pacientes para 

responder adequadamente à pergunta de uma pesquisa 
pode ser necessário reajustar o tamanho da amostra. Isso 
pode ser feito de três formas: aumento da taxa e do tem-
po de recrutamento da mesma; redução do rigor científi-
co ou até mesmo abandonando-se a pesquisa (Pocock27, 
1983).

conclusÃo
São numerosos os quesitos a serem avaliados previa-

mente num estudo clínico, começando pela definição do 
tema, o objetivo principal do trabalho, a metodologia 
do estudo, como será feita a amostragem, aferição dos 
resultados e análise estatística, verificação da consistência 
desses resultados e, finalmente, sua interpletação de for-
ma correta. A amostragem em pesquisa clínica é apenas 
uma parte, porém fundamental, para um estudo bem 
realizado.
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resumo
Atualmente, o conhecimento dos diferentes tipos de reabsorções radiculares é fundamental para o diag-
nóstico correto e o sucesso no seu tratamento. É importante que a constatação seja precoce para que se 
tenha um bom prognóstico. Propôs-se discutir através de uma revisão da literatura e apresentação de três 
casos clínicos, as características das reabsorções externa e interna destacando-se a importância dos recursos 
radiográficos no diagnóstico, evolução, tratamento e acompanhamento.
descritores: Reabsorção de dente – Endodontia

AbstrAct
Nowadays, the knowledge of different types of root resorption is important to correct diagnoses and tre-
atment of these resorptions. It is still important that the root resorption be verify early for an adequate 
prognostic. The authors intended to discuss through a Review of Literature and presentation of three clini-
cal cases, characteristics of external and internal root resorption verifying the importance of radioghaphs 
exam in it diagnoses and evolution.
descriptors: Tooth resorption - Endodontic
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1. introduçÃo
A reabsorção dentária é geralmente classificada em 

interna e externa, embora a combinação dos dois tipos 
possa ocorrer em um mesmo dente (Gunraj6, 1999; 
Rodd et al.16, 2005).

1.1 Reabsorções internas
A reabsorção radicular interna, também denomina-

da de reabsorção intracanal, odontoblastoma, endodon-
toma ou granuloma interno, representa um processo 
patológico de ocorrência relativamente rara (Neville et 
al.14, 2005) na qual ocorre reabsorção da face interna 
da cavidade pulpar (Lopes e Siqueira Júnior11, 1999). 
Sua etiologia não está totalmente estabelecida, sendo a 
maioria dos autores concordante de que o trauma é o 
principal agente etiológico (Trope23, 1997; Lopes e Si-
queira Júnior11, 1999; Ruiz et al.18, 2002; Neville et al.14, 
2005). Entretanto, pode estar relacionada a outros fa-
tores, como pulpites (Tronstad21, 1988; Trope23, 1997), 
cárie e restaurações profundas (Consolaro3, 2005). 

Na maioria dos casos, a reabsorção radicular interna 
possui um curso clínico assintomático, podendo ocorrer 
em qualquer área do canal radicular (Gunraj6, 1999). 
Quando localizada mais coronariamente, pode ser obser-
vada uma coloração rósea na coroa dentária devida à reab-
sorção dentinária somada à intensa proliferação capilar do 
tecido de granulação (Gunraj6, 1999; Regezi e Sciubba15, 
2000; Neville et al.14, 2005). Devido à ausência de sinto-
mas, a reabsorção radicular interna pode ser diagnosticada 
a partir da ocorrência de uma fratura ou ainda durante 
exames radiográficos de rotina (Ruiz et al.18, 2002).

Na imagem radiográfica verifica-se que o contorno 
dos limites pulpares sofre uma expansão relativamente 
simétrica de aspecto balonizante e contornos regulares 
e arredondados, principalmente quando presente na 
raiz (Trope23, 1997; Neville et al.14, 2005; Consolaro3, 
2005). Na coroa, a área radiolúcida gerada também tem 
contorno regular, mas o aspecto balonizante raramente 
pode ser observado (Consolaro3, 2005). 

Estabelecido o diagnóstico, o tratamento da reab-
sorção interna consiste na realização da pulpectomia. A 
obturação do canal deve ser precedida pela aplicação, em 
uma ou várias sessões, de material à base de hidróxido 
de cálcio para promover a necrose de todas as unidades 
osteorremodeladoras em função de seu alto pH.

1.2 Reabsorções externas
A reabsorção externa é classificada de acordo com as 

características clínicas e histopatológicas em reabsorção 
superficial externa, reabsorção radicular externa inflama-
tória e reabsorção por substituição. A reabsorção radi-
cular externa inflamatória é subdividida em reabsorção 
cervical e apical (Rodd et al.16, 2005).

Pode ocorrer como reação tardia pós-traumatismo 
dentário, como conseqüência do movimento ortodôn-
tico, cirurgia ortognática, tratamento periodontal, cla-
reamento de dentes sem vitalidade pulpar, porém sua 
patogênese exata ainda é pouco conhecida (Tronstad21, 
1991; Heimisdottir et al.7, 2005). Ainda existem relatos 
de que a reabsorção radicular externa pode ter origem 
sistêmica, associada à infecções debilitantes, deficiências 
vitamínicas, distúrbios endócrinos, doença de Paget e 
radioterapia. Quando nenhum fator etiológico pode ser 
identificado, a reabsorção é denominada idiopática (Du-
mfahrt e Moschen5, 1998; Heimisdottir et al.7, 2005; 
Rodd et al.16, 2005; Coyle et al.4, 2006).

Estudos revelam ser uma condição de ocorrência 
bastante comum, e se observa uma alta porcentagem de 
dentes examinados que demonstraram alguma evidência 
de reabsorção (Dumfahrt e Moschen5, 1998). 

Clinicamente, na grande maioria das vezes, o den-
te envolvido apresenta-se assintomático, podendo oca-
sionalmente apresentar ligeira mobilidade, assim como 
sensibilidade à percussão. Assim, o diagnóstico de rea-
bsorção dentária geralmente é detectado por achado ra-
diográfico ocasional, verificando-se uma área radiolúcida 
de bordas irregulares, e em diferentes alturas da raiz (Du-
mfahrt e Moschen5, 1998; Rodd et al.16, 2005). Dentes 
com reabsorção avançada podem apresentar mobilidade, 
fratura ou uma lesão de coloração rósea na coroa (Rodd 
et al.16, 2005).

Geralmente o tratamento é endodôntico e apresenta 
um prognóstico ruim, e alguns autores acreditam que, 
quanto mais precoce for a detecção da reabsorção, me-
lhor será o prognóstico (Rodd et al.16, 2005; Coyle et 
al.4, 2006).

1.2.1 Reabsorção superficial externa
Na reabsorção superficial externa, a superfície radicu-

lar mostra uma lacuna de reabsorção reparada com novo 
cemento ou cementóide. Essa lacuna tem sido chama-
da de reabsorção superficial, sugerindo sua ocorrência 
como uma resposta a uma injúria localizada no ligamen-
to periodontal ou no cemento (Andreasen1, 1981). Em 
contraste com outros tipos de reabsorção, a superficial 
é autolimitante e demonstra um reparo espontâneo. As 
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reabsorções superficiais não são normalmente observa-
das radiograficamente devido a seu pequeno tamanho na 
estrutura do cemento, que ocorre pela formação de pe-
quenas escavações na superfície radicular delineadas por 
uma lâmina dura normal (Andreasen1, 1981; Gunraj6, 
1999). Quando visíveis, essas cavidades de reabsorção 
estão geralmente confinadas a uma superfície lateral da 
raiz, mas podem também ser encontradas apicalmente, 
produzindo um pequeno aplainamento da raiz (Andrea-
sen e Pitt Ford2, 1994). 

1.2.2 Reabsorção Inflamatória
A reabsorção externa inflamatória é uma reabsorção 

radicular progressiva, indolor, que ocorre na superfície 
radicular cervical, abaixo da inserção epitelial do dente 
(Tronstad22, 1991; Trope23, 1997). Radiograficamente, 
o achado típico é uma reabsorção radicular com uma 
radiolucidez adjacente ao tecido ósseo vizinho. Consti-
tui-se em um problema diretamente relacionado à En-
dodontia em virtude de seu envolvimento com a necrose 
pulpar, favorecendo a presença de microorganismos no 
sistema de canais radiculares e nos túbulos dentinários 
(Andreasen1, 1981). 

A reabsorção óssea dentinária e cementária provenien-
te de infecções endodônticas interfere decisivamente no 
sucesso do tratamento endodôntico. As lesões periapicais 
crônicas podem desenvolver mecanismos de resistência, 
tornando-se soberanas na determinação da instalação e 
manutenção de lesão ou reabsorções radiculares. Mesmo 
após a terapia endodôntica, as bactérias residuais, que 
estão confinadas aos canais acessórios e túbulos denti-
nários, havendo disponibilidade de substrato, podem 
estimular o processo de reabsorção. Portanto, essa reab-
sorção é progressiva se não for realizado o tratamento en-
dodôntico e pode evoluir no sentido apical ou coronário 
resultando na perda de estrutura dentária. (Andreasen1, 
1981; Tronstad22, 1991; Trope23, 1997).

Contudo é o tipo de reabsorção com melhor prog-
nóstico de reversibilidade pelo tratamento de desinfecção 
do sistema de canais radiculares, com trocas de pastas à 
base de hidróxido de cálcio. Além disso, seu diagnósti-
co precoce aumenta as possibilidades de manutenção do 
elemento dentário.

1.2.3 Reabsorção cervical invasiva 
A reabsorção cervical invasiva é uma forma insidio-

sa e freqüentemente agressiva e destrutiva de reabsorção 

radicular externa, que pode ocorrer como uma compli-
cação tardia de traumatismo dentário, particularmente 
onde envolve dano ao cemento e tecidos de sustentação 
(Heithersay8, 1999). Embora essa reabsorção possa ser 
clinicamente evidente como uma descoloração coronária 
rosa, seguida da cavitação do esmalte, freqüentemente 
não há sinais externos óbvios e a condição é apenas de-
tectada radiograficamente. Ela é caracterizada pela inva-
são da região cervical da raiz pelo tecido fibrovascular 
que progressivamente reabsorve o cemento, a dentina e o 
esmalte. A polpa dentária permanece protegida por uma 
camada intacta de dentina e pré-dentina por um longo 
período na evolução do processo. Calcificações ectópicas 
podem ser observadas em lesões avançadas tanto dentro 
do tecido fibroso invadindo o espaço, como depositadas 
diretamente sobre a dentina reabsorvida. A etiologia da 
reabsorção cervical invasiva é desconhecida, mas o trau-
ma tem sido documentado como um fator potencial de 
predisposição. O trauma associado a outros fatores como 
clareamento, ortodontia ou erupção tardia pode poten-
cializar a reabsorção cervical invasiva.

Diagnóstico de lesões em um estágio precoce de de-
senvolvimento é altamente desejável e, portanto os pa-
cientes que têm um potencial para o desenvolvimento 
dessa condição, em virtude de uma história de trauma, 
devem ser monitorados radiograficamente em intervalos 
ao longo da vida. Contudo, o tratamento mesmo preco-
ce desse tipo de reabsorção é complicado, devido à pouca 
celularidade e espessura do cemento na região cervical, 
aliada à proximidade com o sulco gengival que pode le-
var a uma maior chance de contaminação, dificultando 
ainda mais o sucesso do tratamento. Portanto muitas 
vezes a tração ortodôntica é a única alternativa para solu-
ção do problema e manutenção do elemento dentário.

1.2.4 Reabsorção por substituição externa
Essa modalidade de reabsorção apresenta uma pre-

valência na idade correspondente à pré-puberdade em 
virtude dos pacientes nessa idade apresentarem alto ín-
dice de renovação dos tecidos ósseos da face. Geralmen-
te é decorrente de anquilose dento-alveolar, secundária 
à lesão da membrana periodontal pós-traumautismo 
dentário severo, como a avulsão e a intrusão. Assim, a 
anquilose alveolar é uma fusão do osso alveolar com o 
dente, tendo como conseqüência a reabsorção progres-
siva da raiz com substituição pelo osso (reabsorção de 
substituição) e crescimento interrompido do processo 
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alveolar em pacientes em crescimento (Hidalgo et al.9, 
2005; Schjott e Andreasen19, 2005; Talic et al.20, 2006). 
Pela dificuldade na previsibilidade de sucesso desse dente 
na terapia restauradora futura, é importante se conside-
rar os vários aspectos na indicação da tentativa de tra-
tamento da anquilose dento-alveolar ou do tratamento 
dos traumas severos em pacientes jovens. Contudo o que 
tem sido feito é a tentativa de controle dessa reabsorção 
pela troca de curativos intracanal com pastas à base de 
hidróxido de cálcio, ao menos até o paciente atingir a 
idade adulta, por volta dos 18 anos de idad, quando já é 
possível se instituir um tratamento definitivo. 

2. proposiçÃo
Os autores se propõem discutir, por meio de uma re-

visão da literatura e apresentação de três casos clínicos, 
as características das reabsorções externa e interna, desta-
cando a importância de radiografias no seu diagnóstico, 
evolução e acompanhamento.

3. relAto dos cAsos clínicos
Foram selecionados três casos clínicos, da Clínica de 

Endodontia da Faculdade de Odontologia de São José 
dos Campos – UNESP.

Caso 1 - Paciente A. S. V., 35 anos, do sexo femi-
nino, compareceu à Clínica para realização de exame 
odontológico de rotina. A anamnese não demonstrou 
qualquer alteração sistêmica no paciente. Clinicamente, 
verificou-se normalidade dos tecidos periodontais e au-
sência de lesão de cárie. Radiograficamente, na região 
anterior-inferior, observou-se presença de reabsorção ra-
dicular interna extensa no dente 42 e lesão periapical. 
Pelo diagnóstico clínico e radiográfico verificou-se que 
a polpa do elemento 42 estava necrosada, indicando ne-
cessidade de intervenção endodôntica. O acesso coroná-
rio ao canal radicular foi realizado com broca esférica 
diamantada (n.1013) e posterior isolamento absoluto. 
Após a instrumentação e adequada desinfecção do canal 
radicular, colocou-se medicação intra-canal de hidróxido 
de cálcio (Calen PMCC, SSWhite) por 14 dias. Após 
esse período, foi realizada obturação pela técnica híbrida 
modificada que consiste na condensação lateral (Fig. 1), 
e posterior termoplastificação utilizando-se um Gutta-
condensor (Fig. 2). A restauração do acesso coronário 
foi realizada com resina composta (Z100, 3M). Devido 
à fragilidade do elemento dentário causado pela reabsor-
ção interna e uma possibilidade de recidiva dessa reab-

Figura 1-  Radiografia da obturação realizada pela técnica 
híbrida modificada.

Figura 2-  Radiografia da termoplastificação após a utilização de 
um Gutta-condensor.
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Figura 3-  Análise da oclusão clinicamente evidenciando uma 
maloclusão 

sorção, o caso deve ser acompanhado com radiografias 
anuais.

Caso 2 - Paciente B. H. G., 41 anos, do sexo mascu-
lino, compareceu à Clínica para realização de tratamento 
protético. A anamnese não demonstrou qualquer altera-
ção sistêmica no paciente. Ao exame clínico verificou-se 
normalidade dos tecidos periodontais, ausência de lesão 
de cárie, maloclusão (Fig. 3) e trauma oclusal (Fig. 4). 
Radiograficamente, observou-se presença de reabsorção 
radicular externa extensa na região cervical dos dentes 43 
e 44 e presença da pré-dentina (Figuras 5 e 6). Nesse caso 
foi indicado a exodontia do elemento 43 e realização do 
tratamento endodôntico do 44. Como a reabsorção ra-
dicular externa encontrava-se em região cervical, foi 
necessário realizar a tração ortodôntica no elemento 44 
para a continuidade do tratamento protético. Controles 
radiográficos periódicos anuais devem ser realizados para 
o acompanhamento e verificação de possível recidiva da 
reabsorção radicular externa.

Caso 3 - Paciente C. T. G. 16 anos, sexo masculi-
no, procurou a Clínica apresentando reabsorção radicu-
lar externa por substituição em decorrência de avulsão 
e reimplante do elemento 11, ocorrido há alguns anos. 
Após os exames clínico e radiográfico, foi verificado que 
o prognóstico seria a perda do elemento em questão. 
Foram realizadas, como plano de tratamento, trocas bi-
mestrais de curativos à base de hidróxido de cálcio até 
a perda completa do elemento dentário e tentativa da 
manutenção desse elemento dentário pelo menos até o 
paciente completar 18 anos. Porém a reabsorção já estava 
em estágio bem avançado, sendo proposto então, apenas 

Figura 4-  Modelos de gesso montados em articulador semi-ajus-
tável mostrando a presença de trauma oclusal.

o acompanhamento (radiografia inicial (Fig.7) e após 12 
meses (Fig. 8)). Após completar 18 anos, o paciente po-
derá receber um tratamento de implante ou protético 
definitivo. Se a perda do elemento dentário ocorrer antes 
dessa idade, está indicado o tratamento por próteses re-
movíveis provisórias que não interfiram no crescimento 
ósseo.

4. discussÃo
A reabsorção radicular interna, na maioria dos casos, 

possui um curso clínico assintomático, podendo ocorrer 
em qualquer área do canal radicular (Gunraj6, 1999). 
Entretanto, relata-se que a dor pode estar presente caso 
ocorra perfuração radicular (Lopes e Siqueira Júnior11, 

Figura 5 -  
Presença de restauração 
extensa no elemento 44.
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1999). Radiograficamente, evidencia-se uma imagem 
radiolúcida, simétrica, ovóide ou arredondada, alteran-
do o contorno original do canal radicular (Ruiz et al.18, 
2002). Geralmente, apenas um dente é afetado, embora 
tenham sido descritos casos nos quais se encontram en-
volvidos vários elementos dentários 

Os fatores etiológicos são capazes de promover a re-
absorção radicular interna na medida em que causam 
injúria ou perda da camada de pré-dentina, pois essa 
porção de tecido não mineralizado, juntamente com os 
odontoblastos, forma uma barreira contra a reabsorção 
dentinária (Tronstad21, 1988; Gunraj6, 1999). Nesse 
processo de reabsorção a polpa dentária é substituída por 
tecido de granulação, macrófagos são atraídos para a área 
e convertidos em odontoclastos que iniciam a reabsorção 
dentinária (Gunraj6, 1999).

Nos traumatismos dentários ocorrem deslocamentos 
focais de pré-dentina e da camada odontoblástica. Nas 
pulpites crônicas observa-se presença de lesão periapical 
com áreas de exposição dentinária que podem ser o pon-
to inicial das reabsorções internas. Vier e Figueiredo24 
(2004) relatam que 74,7% dos canais com lesão periapi-
cal apresentaram reabsorção interna. No presente artigo 
verificou-se que o caso da reabsorção interna estava as-
sociado a uma pulpite com evolução assintomática para 
necrose do tecido pulpar. Assim, somente pelo exame ra-
diográfico pôde ser detectada a presença da reabsorção. 

Estabelecido o diagnóstico pelos exames clínico e 
radiográfico, deve-se remover imediatamente o tecido 
pulpar, juntamente com o de granulação, estando a te-
rapêutica condicionada à extensão do defeito radicular 

formado. Se não houver perfuração radicular, preconi-
za-se a instituição de terapia endodôntica não-cirúrgica 
com obturação pela técnica da guta-percha termoplasti-
ficada (Trope23, 1997; Lopes e Siqueira Júnior11, 1999). 
No presente artigo o tratamento foi realizado da mesma 
maneira, entretanto foi preconizada a medicação intra-
canal com hidróxido de cálcio por 14 dias antes da ob-
turação, pois a polpa se apresentava necrosada com lesão 
periapical visível radiograficamente. 

Se houver perfuração abaixo do nível ósseo, indica-se 
a tentativa de remineralização com hidróxido de cálcio a 
longo prazo e posterior obturação; caso o defeito perfu-
re coronariamente a inserção epitelial, ou seja bastante 
extenso, faz-se necessária uma abordagem cirúrgica para 
selamento da perfuração (Trope23, 1997; Lopes e Siquei-
ra Júnior11, 1999).

Na maioria dos casos, o processo de reabsorção in-
terna e externa não apresenta sintomas clínicos; o diag-
nóstico é feito por radiografias. Portanto, no diagnóstico 
diferencial entre reabsorção interna e externa, um sinal 

Figura 6 -  Radiografia mostrando presença de reabsorção radi-
cular externa extensa na região cervical dos dentes 43 
e 44 e presença da pré-dentina.

Figura 7- Radiografia inicial.
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radiográfico definitivo consiste em acompanhar a linha 
correspondente à parede interna da dentina e o contorno 
do canal radicular. 

Na reabsorção radicular interna verifica-se um espaço 
radiolúcido ocupado pela polpa numa altura determi-
nada e variável da câmara pulpar ou do canal radicular, 
com forma típica de uma ampola de bordas regulares e 
arredondadas. Enquanto que a reabsorção externa man-
tém o contorno pulpar da pré-dentina e a imagem radio-
gráfica gerada corresponde exatamente ao delineamento 
do canal radicular que se superpõe e sobressai sobre área 
irregular desta reabsorção externa (Consolaro3, 2005; 
Rodd et al.16 2005). 

Várias teorias têm sido sugeridas para explicar a etio-
logia da reabsorção cervical externa como bactérias do 
sulco gengival que estimulam e sustentam a resposta in-
flamatória no nível da inserção periodontal (Tronstad21, 
1988; Trope23, 1997), aumento de componentes inorgâ-
nicos no cemento e dano aos tecidos periodontais pro-
vocado após aplicação de agentes clareadores (Rotstein 
et al.17, 1992); alteração e reconhecimento da superfície 
radicular como corpo estranho pelo sistema imunológi-
co; defeitos na junção cemento-esmalte em virtude de 
trauma ou tipos de perfil anatômico da junção cemento-

esmalte (Koulaouzidou et al.10, 1996; Neuvald e Con-
solaro13, 2000). A junção cemento-esmalte constitui a 
localização-chave na instalação e etiopatogenia da reab-
sorção cervical externa, sendo que o desenvolvimento de 
defeitos no cemento leva à exposição de dentina, o que 
pode predispor a superfície dentária ao processo de reab-
sorção (Rodd et al.16, 2005; Coyle et al.4, 2006). 

No presente artigo, verificou-se que a presença do 
trauma oclusal foi um fator que causou defeitos na jun-
ção cemento-esmalte, contribuindo para a reabsorção 
cervical externa radicular, ainda sem presença de com-
prometimento da inserção gengival, provavelmente de-
vido à boa higiene por parte do paciente.

O desenvolvimento da reabsorção externa inflamató-
ria pode depender de algumas condições, como existên-
cia de lesão no ligamento periodontal após traumatismo 
dentário (Heimisdottir et al.7, 2005), remoção do liga-
mento periodontal na superfície radicular e desidratação 
da superfície radicular, decorrente de avulsão dentária 
(Rodd et al.16, 2005). Em todas essas situações, o liga-
mento periodontal traumatizado inserido na superfície 
radicular é reabsorvido. A exposição dos túbulos den-
tinários e a comunicação entre esses túbulos e o tecido 
pulpar necrótico podem permitir a evolução da reabsor-
ção externa inflamatória (Coyle et al.4, 2006). 

Além disso, o estágio de desenvolvimento dentário, 
pois sabe-se que a reabsorção radicular inflamatória é 
mais freqüente em dentes permanentes jovens ou imatu-
ros do que em dentes permanentes maduros, o que tem 
sido também demonstrado em condições experimentais. 
Porém as reabsorções radiculares externas conseqüentes 
na necrose pulpar podem ocorrer em qualquer idade.

O estímulo específico para dar início à reabsorção 
ainda é desconhecido e os mecanismos celulares envol-
vidos na reabsorção são complexos (Rodd et al.16, 2005; 
Hidalgo et al.9, 2005). Segundo, Consolaro3 (2005), a 
reabsorção na região cervical é induzida por um processo 
inflamatório subclínico no tecido periodontal cervical, 
dissolvendo a matriz extracelular ou o cemento afibrilar 
ou intermediário, que protegeriam a superfície denti-
nária. Dessa forma, haverá uma exposição de antígenos 
seqüestrados da dentina e uma mobilização celular para 
removê-los da estrutura mineralizada. Assim, instalam-se 
unidades osteorremodeladoras na junção amelo-cemen-
tária, iniciando-se a reabsorção cervical externa. Porém 
a teoria dos antígenos seqüestrados é contestada por al-
guns autores, que acreditam que a reabsorção se dá mais  

Figura 8- Radiografia após 12 meses.
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por processo inflamatório ou nos casos de reabsorção por 
substituição pela similaridade entre os tecidos dentários 
e ósseos, do que pela perda do ligamento periodontal. 
O dente se torna parte do osso circundante e entra no 
processo de remodelação óssea, sendo substituída com-
pletamente por tecido ósseo adjacente, como podemos 
verificar no Caso 3 (Dumfahrt e Moschen5, 1998; Hi-
dalgo et al.9, 2005; Schjott e Andreasen19, 2005; Rodd et 
al.16, 2005; Talic et al.20, 2006; Mori et al.12, 2006).

A reabsorção radicular externa pode desenvolver um 
curso progressivo e resultar na perda do dente. Por essa 
razão, requer uma intervenção, independente da etiolo-
gia, e o tratamento, embora muitas vezes empírico, pode 
ser iniciado em qualquer momento, quando se tem evi-
dência de reabsorção. O tratamento é basicamente endo-
dôntico, entretanto depende da localização e extensão da 
reabsorção, sendo que na região cervical deve-se associar 
complementação cirúrgica ou por tração ortodôntica. 
Em todos os casos há necessidade de acompanhamento 
clínico e radiográfico devido à possibilidade de recidi-
vas.

O prognóstico de dentes com diagnóstico de reab-
sorção cervical externa também depende da localização e 
extensão, sendo pior quanto mais cervical. Apenas a área 
de reabsorção limitada com boa acessibilidade cirúrgica 
pode ser tratada com sucesso. 

Desse modo, um diagnóstico prematuro do processo 
de reabsorção interna e externa é de grande importância. 

Portanto, na interpretação de um exame radiográfico, 
não se deve ater apenas aos danos causados ao periodon-
to ou à análise das lesões de cárie mas, também, aos si-
nais indicativos de áreas com possibilidade de lesões de 
reabsorção radicular. Radiografias panorâmicas também 
são recomendadas a fim de identificar outros possíveis 
locais de reabsorção.

5. conclusÕes
As reabsorções tanto internas quanto externas carac-

terizam-se por um problema multifatorial e portanto a 
sua resolução clínica exige a necessidade de intervenção 
multiprofissional. O diagnóstico precoce por intermédio 
do controle e acompanhamento clínico-radiográfico dos 
pacientes com história de traumatismo dentário, cons-
titui-se na melhor conduta para alcançar o sucesso no 
tratamento das reabsorções radiculares. O conhecimento 
científico da etiologia e do mecanismo de desenvolvi-
mento das reabsorções radiculares contribuiu de forma 
decisiva para a definição de um tratamento adequado 
para cada caso. Nos quadros de reabsorção, onde existe a 
limitação de atuação clínica via endodonto, deve-se con-
siderar a possibilidade de se realizarem manobras clínicas 
e cirúrgicas para minimizar os efeitos da reabsorção. O 
risco de recidiva do processo de reabsorção após o tér-
mino do tratamento impõe o acompanhamento como 
forma imprescindível de controle e manutenção do su-
cesso clínico.
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resumo 
A doença cárie é muito prevalente, em especial na primeira infância, e alguns fatores de risco como a hi-
giene inadequada associada à livre demanda do aleitamento materno persistente pode contribuir para o seu 
agravamento. O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico do programa de TRA recuperando qualida-
de de vida por meio de mudanças comportamentais dos cuidadores através de relato de caso clínico.
descritores: Restauração dentaria permanente – Carie dentária – Saúde bucal – Qualidade de vida

AbstrAct
The caries disease is very prevalent in special in the first chilhood and some risk factors like incorrect hyi-
yene in association with persistent free demand lactation can contribute to its aggravation. The goal of this 
study is to present a case report of ART program, which provides life quality by means of changes in the  
behaviour of responsible persons. 
descriptors: Dental restauration, permanent – Dental caries – Oral health – Quality of life
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introduçÃo
A doença cárie é muito prevalente, em especial na 

primeira infância, e alguns fatores de risco como a higie-
ne inadequada associada à livre demanda do aleitamento 
materno persistente pode contribuir para o seu agrava-
mento. De acordo com Martins et al.6 (2001), a etiologia 
da cárie dentária no pequeno paciente é semelhante a da 
população de forma geral, com o diferencial de que à 
criança com pouca idade é naturalmente mais suscetível 
devido a três fatores: o dente jovem é mais sensível a 
ação dos ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas; 
a incapacidade do bebê de realizar a remoção de placa 
sem a ajuda de responsáveis; a dependência dos pais em 
relação à dieta. 

Apesar de hoje a Odontologia estar avançada devido 
ao desenvolvimento tecnológico e científico, observa-se 
um paradigma, onde a população brasileira, de maneira 
geral, perde seus dentes muito cedo, e a dificuldade de 
acesso ao tratamento juntamente a falta de informação 
fazem com que as pessoas acreditem que esse fato é certo. 
Raggio et al.8 (2001) atribuem o aparecimento da doen-
ça cárie ao desconhecimento dos responsáveis, que não 
recebem educação adequada sobre métodos de preveni-
la.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvol-
veu o programa de Tratamento Restaurador Atraumáti-
co (TRA), para países com comunidades desfavorecidas 
economicamente ou marginalizadas, a fim de controlar 
o avanço da cárie dentária (Frencken et al.3, 1996). Fren-
cken et al.4 (1994) concluiram que a etapa restauradora 
deve juntar-se aos demais métodos de prevenção e con-

trole da cárie. Tais métodos incluiriam o controle da die-
ta cariogênica, instrução de higiene oral e aplicação de 
fluoreto (Oliveira et al.7, 1998). Ardenghi e Imparato1 
(2002), enfocam a importância de o tratamento da do-
ença cárie estar vinculado a um programa educativo e 
preventivo contextualizado.

O objetivo deste estudo é apresentar o programa de 
TRA recuperando qualidade de vida por meio de mu-
danças comportamentais dos cuidadores através de re-
lato de caso.

relAto de cAso
Paciente sexo feminino, 34 meses, portadora da Sín-

drome de Down, acompanhada por sua mãe procurou 
serviço odontológico para receber orientação a respeito 
da ausência de elementos dentários.

Durante a anamnese, a mãe relatou que nunca havia 
higienizado os dentes de sua filha, pois desconhecia essa 
necessidade já que era um bebê. Relatou também que 
apesar de a criança fazer todas as refeições, ainda con-
tinuava com a livre demanda do aleitamento materno 
durante o dia e a noite.

No exame clínico foram observadas a presença de 
placa, gengivite generalizada e ausências clínicas dos ele-
mentos 52, 53, 62 e 63. Foram realizadas radiografias 
periapicais confirmando anodontia dos elementos 52 e 
62. Para dar continuidade ao exame clínico, realizou-se 
a profilaxia sendo diagnosticada mancha branca ativa 
(MBA) e lesões cavitadas (LC) com esmalte desapoiado 
em todos os elementos dentários (Fig. 1).

Diante do quadro optou-se pelo tratamento restau-

Figura 1:  Evidencia a presença de lesão de MBA, lesões cavitadas, gengivite e ausências clínicas dos elementos 52, 53, 62 e 63.
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Figura 2:  Aplicação tópica de fluoreto como parte integrante da 
etapa preventiva do TRA.

Figura 3:  Ausência de placa e gengivite confirmando a motiva-
ção da mãe.

rador atraumático (TRA) que promove a educação em 
saúde, aplicação tópica de fluoreto, instrução de higiene 
bucal associada à técnica atraumática. Em um primeiro 
momento, a mãe foi orientada sobre a importância da 
higienização e do desmame, controlando dessa maneira 
os fatores de risco; na mesma consulta foi feita aplicação 
de verniz fluoretado nas MBA que continuou por mais 
quatro sessões. As orientações e motivação foram feitas 

Figura 4:  Aspecto final imediatamente após restauração atrau-
mática, reação positiva da paciente e acompanhamen-
to após 2 meses.

em todas as sessões (Fig. 2).
Com o andamento do tratamento, observou-se a mo-

tivação da mãe se confirmando através da ausência de 
placa e gengivite, mas apesar do empenho ela relatava a 
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dificuldade do desmame noturno (Fig. 3).
Ao longo das consultas, através das trocas de infor-

mações a mãe percebeu que a doença cárie era passível 
de controle e necessariamente as perdas dentárias teriam 
de não acontecer. Tal conhecimento levou ao êxito do 
tratamento, isto é, se alcançou o controle de placa.

O acompanhamento era realizado semanalmente e a 
mãe demonstrava grande vontade de ver a reabilitação 
bucal de sua filha. Após 15 semanas de acompanhamen-
to, o desmame foi conseguido pela mãe e então foi rea-
lizada a técnica atraumática com cimento de ionômero 
de vidro (Fig. 4).

discussÃo
O tratamento de escolha não se deu pelo fato da pa-

ciente ser portadora da Síndrome de Down, mas sim 
pela faixa etária (0-3 anos / bebê), e pelos fatores de risco 
observados durante anamnese e exame clínico.

O TRA pode ser uma escolha de tratamento para be-
bês pela não facilidade do manejo da criança em clínica, 
pois muitas vezes estes não cooperam com a realização 
do tratamento restaurador convencional (Figueiredo e 
Garcia2, 1996). Tal argumento não se aplica ao caso aqui 
descrito, visto que a criança foi extremamente colabora-
dora, chegando ao ponto de dormir na cadeira.

Foi feita a opção da não restauração dos dentes por-
que a mãe, apesar de ter aprendido a  higienizar os ele-
mentos dentários bem como a cavidade bucal e a criança 
comparecer semanalmente ao consultório para o contro-
le das lesões por meio de aplicações tópicas com verniz 
fluoretado, não conseguia fazer o desmame, sendo por-
tanto necessário mais tempo para fazer com que ela con-
trolasse esse fator de risco. 

A transição da condição do esmalte, ou seja, a de es-
malte desapoiado, mas ainda mantendo a cavidade sem 
acesso para a de esmalte com acesso para instrumento 
manual (colher de dentina), serviu de fator educativo e 
demonstrativo de como a lesão de cárie pode evoluir. E 
isso foi decisivo para que a mãe pudesse compreender 
a necessidade do desmame, permitindo que as restaura-
ções atraumáticas fossem confeccionadas. Dessa forma, o 
TRA utilizado como programa proporcionou a melhora 
da qualidade de vida da paciente, na medida que conse-
guiu conscientizar a mãe da necessidade do controle do 
fator de risco (desmame) e aplicar medidas preventivas 
no tocante à higiene.

Segundo Guedes-Pinto5 (2003), pode-se afirmar que 

a odontologia para bebês ocorre ou acontece quando os 
pais são educados, aprendem e se conscientizam, assim 
como aplicam os conhecimentos aprendidos. A partir 
do momento em que a mãe aderiu ao tratamento, como 
acima descrito, pode-se dizer que a afirmativa do autor 
foi verdadeira para o caso em questão e concorda com 
Oliveira et al.7(1998)  que, o Programa TRA apresenta 
a parte preventiva como fundamental para mudanças de 
comportamento que levam a mudanças de qualidade de 
vida.

Outro ponto importante a ser assinalado é que as 
crianças tratadas com a técnica atraumática experimen-
tam menor desconforto comparadas com aquelas trata-
das com a técnica convencional (Schiriks e Amerogen9, 
2003). Esse aspecto pode ter contribuído para o excelen-
te comportamento apresentado pela criança durante o 
período de tratamento, o que de certo modo contribuiu 
para que sua mãe pudesse continuar tentando controlar 
seus fatores de risco desequilibrados.

Por todos os argumentos acima expostos, há de se res-
saltar que a criança, apesar de ser portadora da Síndrome 
de Down, apresentou reação semelhante e até melhor do 
que crianças ditas normais, concordando com o descrito 
por Guedes-Pinto5 (2003) que não acredita poder en-
quadrar crianças em tipos de padrões pré-estabelecidos, 
criando situações rígidas de compreensão da atitude da 
grande maioria, em razão destas apresentarem caracterís-
ticas de diferentes categorias.

O tempo de adequação segundo Walter et al.10 (1996) 
é de 1 mês, mas esse tempo nem sempre se enquadra 
nas necessidades de adequação dos pais para controle 
dos fatores de risco de seus filhos, como no caso aqui 
descrito: amamentação à livre demanda associada à não 
higienização. No entanto, o TRA por ser programa não 
restringe o tempo de emprego de suas etapas e estas não 
estão condicionadas ao tempo de existência de uma e 
outra (técnica atraumática e etapa preventiva). Logo, a 
escolha pelo programa se deu por respeitar o tempo e o 
momento de cada indivíduo (da mãe e da criança) até 
que se alcançasse o controle do fator de risco da filha.

conclusÃo
O TRA como um programa com todas as suas eta-

pas (educativa, curativa e preventiva) se mostrou eficaz, 
e permitiu maior conhecimento sobre a doença cárie 
e suas conseqüências, modificando hábitos e modo de 
pensar do cuidador.
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resumo
Objetivo: Este estudo tem o objetivo de investigar a incidência de hemangioma na região de cabeça e pes-
coço em crianças e adolescentes, com relação ao gênero, idade, hipótese diagnóstica, diagnóstico anátomo-
patológico e localização do hemangioma. Metodologia: O universo do estudo foram os pacientes atendidos 
no Hospital Napoleão Laureano (HNL), na cidade de João Pessoa/PB, no período de 1997 a 2006. A 
amostra foi composta 96 prontuários de pacientes com diagnóstico anátomo-patológico de hemangioma 
na região de cabeça e pescoço, na faixa etária de 0 – 18 anos. Inicialmente, os pacientes foram selecionados 
dos livros de Registro da Anatomia Patológica do HNL. Resultados: A média anual de casos de hemangio-
ma diagnosticados no período de 1997 a 2006 foi de 9,6, sendo o gênero masculino o mais acometido com 
56 casos (58,33%), e a faixa etária mais prevalente foi de 13 – 18 anos, com um total de 56 casos (58,33%). 
A localização mais acometida foi a face 45 (46.87%), a hipótese diagnóstica e diagnóstico anátomo-pato-
lógico predominantes foram de blastoma 66 (68.75%) e hemangioma capilar 83 (86.75), respectivamente. 
Conclusão: Houve uma maior prevalência de hemangioma no gênero masculino, em adolescentes (13-18 
anos), a localização mais acometida na região de cabeça e pescoço foi a face e da cavidade oral foram os 
lábios; e, houve discordância entre hipótese diagnóstica e diagnóstico anátomo-patológico.  
descritores: Hemangioma – Cabeça - Pescoço – Incidência

AbstrAct
Objective - Investigate the incidence of hemangioma in the head and neck region in children and adoles-
cents, related to gender, age, diagnosis hipothesis, anatomical and pathological diagnosis and localization 
of the hemangioma. Methodology - The study’s universe was patients at the Hospital Napoleão Laureano 
(HNL), in the city of João Pessoa / PB, in the period from 1997 to 2006. The sample included 96 patients 
with anatomical and pathological diagnosis of hemangioma in the head and neck region, with age between 
0 to 18 years. Initially, patients were selected from the Registry of Pathological Anatomy’s books in HNL. 
Results - The average yearly hemangioma’s cases diagnosed in the period from 1997 to 2006 was 9.6 and the 
male’s gender was the most affected with 56 cases (58.33%), and the age group between 13 to 18 was the 
most prevalent with a total of 56 cases (58.33%). The most affected location was the face, 45 (46.87%), the 
diagnosis hipothesis and anatomical and pathological diagnosis predominant were blastoma, 66 (68.75%) 
and capillary hemangioma, 83 (86.75), respectively. Conclusion - There was a higher prevalence of heman-
gioma in males, in adolescents (13-18 years), the most affected location in the head and neck region and 
oral cavity region were the face and the lips, respectively; and there was a discrepancy between diagnosis 
hipothesis and anatomical and pathological diagnosis. 
descriptors Hemangioma - Head - Neck - Incidence
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introduçÃo
O Hemangioma é uma proliferação benigna dos va-

sos sanguíneos, muito comum em recém-nascidos e na 
infância, podendo se desenvolver em adultos (Gontijo 
et al.10, 2003; Neville et al.15, 1998; Silverman16, 2004; 
Tommasi19, 2002, Tommasi e Lima20 2002). É classifi-
cado como hamartoma e geralmente aparece como ano-
malia congênita (Menéndez12, 2002; Tommasi19, 2002). 
Essas proliferações de vasos podem ser herdadas (genéti-
co), sendo comumente detectadas na infância ou ao nas-
cer, ou adquiridas, decorrendo de traumas, tendendo a 
serem assintomáticos (Tommasi19, 2002).

É o tumor mais comum na infância, porém sua fre-
qüência não foi quantificada em qualquer população, 
ocorrendo em 10 a 12% das crianças com um ano de 
idade e atingindo até 30% daquelas com peso muito bai-
xo ao nascimento (menos de 1.000g) (Gontijo et al.10, 
2003; Menéndez12, 2002; Neville et al.15, 1998; Silver-
man16, 2004) .

Cerca de 80% dos pacientes apresentam lesões únicas, 
sendo rara a presença de quatro ou mais lesões (Gontijo 
et al.10, 2003). A pele é o órgão mais acometido, e as 
regiões da cabeça e do pescoço (60%), e o tronco (25%) 
são as mais afetadas; porém podem acometer qualquer 
parte do corpo, podendo o tamanho variar de poucos 
milímetros até vários centímetros (Finn et al.7, 1983; G 
Sobrinho et al.11, 2000; Mulliken et al.14, 2000; Neville 
et al.15, 1998; Werner et al.21, 2001). Dependendo da 
localização na boca, elas podem interferir na estética e 
função, e dor associada é incomum; entretanto, as lesões 
podem estar sujeitas a irritações agudas ou crônicas e po-
dem levar ao desconforto e queixas clínicas (Silverman16, 
2004). 

Em geral, ausente ao nascimento, o hemangioma 
torna-se aparente já nos primeiros dias de vida, prin-
cipalmente durante as primeiras seis semanas de vida 
(Eversole et al.6, 2004; Gontijo et al.10, 2003; G Sobri-
nho et al.11, 2000). O crescimento é rápido, e mais de 
90% dos hemangiomas estão bem evidentes ao término 
do primeiro mês de vida (Dinheart et al.5, 2001; Metry e 
Hebert13, 2000; Mulliken et al.14, 2000). 

A apresentação clínica varia de acordo com tamanho 
da lesão, local acometido, profundidade e estágio de evo-
lução. Apresenta-se como uma circunscrita placa macu-
lar ou telangiectasia localizada em pele e/ou mucosas, 
plana, séssil ou lobulada. Também pode ter origem mais 
profunda, subtegumentar, ou envolver órgãos internos. 
Esta última está presente ao nascimento e desenvolve-

se conforme o ritmo geral de crescimento do indivíduo, 
embora possa aumentar anormalmente suas dimensões 
após traumatismo local, infecção, iatrogenia ou altera-
ções hormonais (Eversole et al.6, 2004; G Sobrinho et 
al.11, 2000). 

Segundo Bartlett, Riding, Salked2, 1988, os heman-
giomas são classificados em hemangioma capilar, caver-
noso e misto. O hemangioma capilar é o tipo mais co-
mum, sendo três a cinco vezes mais prevalente no sexo 
feminino e se caracteriza por pequenos vasos “capilares” 
com delgada parede vascular, delimitada geralmente por 
única camada endotelial (G Sobrinho et al.11, 2000). 

Normalmente restrito à derme papilar e reticular, re-
vela-se uma área plana de pigmentação de rósea a averme-
lhada, observada ao nascimento ou nas primeiras semanas 
de vida, proliferando rapidamente entre os primeiros seis 
a doze meses, produzindo massa elevada, freqüentemen-
te lobulada, pouco compressível, podendo apresentar 
aumento da temperatura local e coloração que varia do 
vermelho ao roxo (Gontijo et al.10, 2003; Neville et al.15, 
1998). Com a involução, assume aspecto enegrecido e 
posteriormente cinzento e pálido, associado à fibrose te-
cidual progressiva (G Sobrinho et al.11, 2000).

O termo hemangioma cavernoso é devido ao grande 
diâmetro dos vasos sanguíneos proliferantes e apresenta 
algumas características clínicas semelhantes ao heman-
gioma capilar, como a predileção pelo sexo feminino 
e região de cabeça e pescoço, assim como um maior 
acometimento na infância (G Sobrinho et al.11, 2000). 
Composto por vasos de paredes finas e maior diâmetro, 
irregulares, com tendência a localizar-se mais profunda-
mente em relação ao tegumento cutaneomucoso, acome-
te a derme profunda e o tecido subcutâneo, porém pode 
acometer órgãos internos e o sistema nervoso (Bruckener 
e Frieden3, 2003; G Sobrinho et al.11, 2000). 

São lesões nodulares, da cor da pele ou de tom azula-
do, algumas vezes com telangiectasias na superfície, sen-
do ocasionalmente possível observar vasos de drenagem 
na periferia (Gontijo et al.10, 2003). Ao exame físico, tem 
delimitação menos definida e consistência amolecida à 
palpação, quando empalidecem ao toque (G Sobrinho et 
al.11, 2000).  Usualmente não sofrem regressão. Sua rup-
tura acidental ou cirúrgica pode acarretar hemorragias 
muitas vezes fatais (Tommasi19, 2002).  

Na quase totalidade dos casos, o diagnóstico pode ser 
realizado com base exclusivamente nos achados físicos e 
história clínica, podendo-se, no diagnóstico diferencial, 
lançar mão da avaliação radiológica, biópsia, microsco-
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Gênero Faixa etária No de 
casos  (%)

Masculino
Crianças – 0-12 19 19.79

Adolescentes 13-18 37 38.54

Subtotal 56 58.33

Feminino
Crianças 0-12 21 21.87

Adolescentes 13 – 18 19 19.79

Subtotal 40 41.66

TOTAL 96 100%

Tabela 1 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo gênero e faixa etária.

 
Figura 1- Distribuição anual dos casos de 
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pia e imunohistoquímica na avaliação do tamanho, tipo 
e extensão da lesão (Bruckener e Frieden3, 2003; Gonti-
jo et al.10, 2003; G Sobrinho et al.11, 2000; Mulliken et 
al.14, 2000; Silverman16, 2004). 

A semiologia complementar na avaliação de um 
hemangioma pode incluir um estudo de imagem por 
tomografia computadorizada, ressonância magnética 
(RM), angioressonância ou arteriografia (G Sobrinho et 
al.11, 2000). 

Os hemangiomas devem ser distinguidos das man-
chas vasculares ou manchas salmão, das malformações 
vasculares e de outros tumores vasculares da infância. 
Essa diferenciação pode ser realizada na maioria dos 
casos baseando-se na história clínica e no exame físico 
(Bruckener e Frieden3, 2003; Dinheart et al.5, 2001; 
Gontijo et al.10, 2003; Mulliken et al.14, 2000; Tommasi 
e Lima20 2002). Outros tumores de natureza vascular, 
como o Sarcoma de Kaposi, podem ser incluídos no 
diagnóstico diferencial, sobretudo nos pacientes de risco 
(G Sobrinho et al.11, 2000). 

A regressão é considerada aceitável – com alterações 
discretas da pele – em mais de 50% dos casos (Gontijo et 
al.10, 2003). Lesões residuais observadas incluem telan-
giectasias, atrofia, pele redundante, retração da pele e hi-
popigmentação, entre outras 3, (Dinheart et al.5, 2001; 
Mulliken et al.14, 2000). 

Os hemangiomas podem apresentar complicações 
como ulceração, hemorragia, infecção, trombocitopenia, 
promover estados de alto débito cardiovascular, defor-
midades estéticas e comprometimento funcional da via 
aérea, digestiva, aparelho fonatório, etc. A localização, o 
tamanho da lesão, as características histológicas, o com-
portamento citodinâmico são alguns dos fatores que po-
dem influenciar o aparecimento dessas morbidades (G 

Sobrinho et al.11, 2000).  
Essa afecção, além dos problemas estritamente biológi-

cos que apresenta, tende a produzir outros, de ordem psi-
cológica, individuais ou coletivos, que repercutem na fa-
mília e na sociedade como um todo (Menéndez12, 2002).

O objetivo da presente pesquisa é investigar a inci-
dência de hemangioma na região de cabeça e pescoço em 
crianças e adolescentes, com relação ao gênero, idade, 
hipótese diagnóstica, diagnóstico anátomo-patológico e 
localização, no período de 1997-2006.

métodos 
O universo do estudo compreendeu os prontuários 

dos pacientes com patologias na região de cabeça e pes-
coço, atendidos no Hospital Napoleão Laureano (HNL) 
na cidade de João Pessoa/PB, no período de 1997 a 2006. 
A amostra foi composta 96 prontuários de pacientes com 
diagnóstico anátomo-patológico de hemangioma, na fai-
xa etária de 0 – 18 anos.

Inicialmente, os pacientes foram selecionados dos li-
vros de Registro da Anatomia Patológica do HNL, com 
diagnóstico de hemangioma e, em seguida, foram co-
letados dos prontuários os dados referentes ao paciente 
como idade e gênero e à patologia como hipótese diag-
nóstica, diagnóstico anátomo-patológico, e localização 
do hemangioma.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal da Paraíba-CEP/CCS (77ª Reunião Ordi-
nária em 25/10/2006). Não foi necessária a utilização 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por se 
tratar de pesquisa em prontuários.
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Localização No de casos (%)

Face 45 46.87

Couro cabeludo 16 16.66

Lábios 11 11.45

Língua 10 10.41

Pescoço 7 7.29

Parótida 2 2.08

Região Orbitária 2 2.08

Região Mentoniana 1 1.04

Região Retroauricular 1 1.04

Gengiva 1 1.04

TOTAL 96 100%

Tabela 2 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo a Localização da lesão.

Tabela 3 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo Hipótese Diagnóstica (HD)

DAP No de casos (%)
Hemangioma 
Capilar 83 86.45

Hemangioma 
Cavernoso 7 7.29

Hemangioma 6 6.25
TOTAL 96 100%

HD No de casos (%)
Blastoma 66 68.75
Tumor 12 12.5
Hemangioma 11 11.45
Granuloma 6 6.25
Fibroma 1 1.04
TOTAL 96 100%

Tabela 4 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo o Diagnóstico Anátomo-Patológico (DAP).

resultAdos 
No período de 1997 a 2006 foram diagnosticados 

96 casos de hemangioma na faixa etária de 0 a 18 anos, 
de acordo os registros do serviço de anatomia patológica 
do HNL. 

Dentre os 83 casos diagnosticados como hemangio-
ma capilar, 23 exibiram complicações como ulceração 
(17 casos) e infecção secundária (6 casos).  

discussÃo
A média anual de casos de hemangioma diagnosti-

cados no período de 1997 a 2006 foi de 9,6. De acordo 
com a Figura 1, houve um decréscimo progressivo no 
número de casos, o que pode ser justificado pelo fato 
de o HNL ter prioridade no tratamento de patologias 
malignas.

Com base nos resultados da Tabela 1, o gênero mas-
culino foi o mais acometido com 56 casos (58,33%), 
concordando com o estudo de Tapia e Ibarra18 e discor-
dando de Barret e Spreight1, 2000, Neville et al.15, 1998, 
Chinen et al.4, 1996.

Ainda na Tabela 1, a faixa etária mais prevalente foi 
de 13 – 18 anos, com um total de 56 casos (58,33%), 
corroborando Chinen et al.4 que relatam uma prevalên-
cia de hemangioma na faixa etária de 0-20 anos e dis-
cordando de Barret e Spreight1, 2000,  que encontraram 
idade média de 54 anos.

A hipótese diagnóstica mais prevalente foi o Blasto-
ma com 66 casos representando 68,75% do total, segui-
do de tumor 12 (12,5%), hemangioma 11 (11,45%) e 
granuloma 6 (6,25%) - (Tabela 2). Houve concordância 
entre hipótese diagnóstica e diagnóstico em apenas 11 
casos (11,45%). 

Quanto à localização, de acordo com a Tabela 3, a 
face, que compreendeu as regiões frontal, geniana e na-
sal, foi a mais acometida em 45 casos (46,87%), seguida 
do couro cabeludo 16 (16,66%), lábios 11 (11,45%) e 
língua 10 (10,41%) .

Em relação à localização intraoral, que compreende 
lábios (11,45%), língua (10,41%) e gengiva (1,04%), 
os resultados obtidos corroboram os estudos de Barret e 
Spreight1, 2000, onde a região mais afetada foi a muco-
sa ou vermelhão dos lábios em 49% dos casos, seguido 
da língua em 14,28%, e de Chinen et al.4, 1996 que 
apresentaram o lábio como a região mais acometida 
(25,10%), seguida da língua (21,28%).

De acordo com a Tabela 4, o hemangioma capilar, 
juntamente com as variantes hemangioma capilar ulcera-
do e hemangioma capilar secundariamente infectado, re-
presentou uma expressiva maioria de 83 casos (86,45%). 
A prevalência de hemangioma capilar ou superficial é 
bem documentada na literatura e, de acordo com Gon-
tijo et al.10, 2003, representa de 50 a 60 % dos casos.

Foram observadas complicações em 23 casos de he-
mangioma capilar, onde 17 (27.71%) desenvolveram ul-
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ceração e 6 (7.22%) infecção secundária, corroborando 
o estudo de Shin et al.17, 2001 onde 12% dos pacientes 
com hemangioma na região de cabeça e pescoço desen-
volveram ulceração.

A literatura reporta o hemangioma como tumor mais 
comum dos recém-nascidos e da infância, sendo encon-
trado em 1,1 a 2,6% dos neonatos segundo Neville et 
al.15, 1998. Mais de 90% dos hemangiomas estão bem 
evidentes no término do primeiro mês de vida, os mais 
profundos (subcutâneos) podem tornar-se aparentes mais 
tardiamente, alguns meses após o nascimento (Fishman 
e Mulliken8, 1998; Fishman e Mulliken9, 1998;  Gontijo 
et al.10, 2003; Metry e Hebert13, 2000; Mulliken et al.14, 
2000).

conclusÕes
De acordo com os dados coletados, pode-se concluir 

que:

•  Houve uma maior prevalência de hemangioma no 
gênero masculino, em adolescentes (13-18 anos) e 
a localização mais acometida da região de cabeça e 
pescoço foi a face e da cavidade oral foram os lá-
bios.

•  O diagnóstico anátomo-patológico mais prevalente 
foi de hemangioma capilar

•  Houve discordância entre hipótese diagnóstica e 
diagnóstico anátomo-patológico.  
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A Note to Authors on how to submit images

• Photographic illustrations must be submitted as slides or negatives, the latter 
accompanied by photo prints.
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to produce images for reproduction by the printing press. Conventional cameras 
(that use film) are preferred.
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