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INTRODUÇÃO 

Este livro tem por objetivo principal apresentar o 
mercado de trabalho para o(a) graduado(a) em 
Odontologia. 

O presente livro nasceu da aplicação de uma 
das metodologias ativas da Aprendizagem por 
Projetos, inspirada em Philippe Perrenoud. 
 Na ânsia por obter maior participação dos 
alunos e consequentemente maior aprendizado por 
parte deles, propus um trabalho às minhas turmas 
do sétimo e do oitavo semestres do curso de 
Odontologia (de uma universidade privada onde 
leciono em Brasília/DF) no segundo semestre letivo 
de 2018.  
 O trabalho consistiu na divisão das turmas em 
grupos, no intuito de contemplar todos os temas 
previstos no plano de ensino da disciplina. Cada 
grupo fez uma pesquisa teórica, transcrevendo as 
citações e seus respectivos autores.  

No segundo bimestre, ministrei aulas de 
técnica de paráfrase, e os grupos transformaram 
seus trabalhos em textos autorais. 

Além do trabalho, os(as) alunos(as) fizeram 
normalmente as provas I e II e obtiveram resultados 
excelentes. Atribuo, inclusive, esse bom resultado 
nas avaliações formais ao envolvimento com os 
temas. As aulas expositivas foram dadas por mim, 
no entanto, os(as) estudantes responsáveis por 
aquele tema participaram ativamente contribuindo 
com mais informações, enriquecendo-as. A 
possibilidade de lançarem um livro em coautoria 
com o professor gerou um capricho excepcional aos 
capítulos, e esta dedicação à pesquisa fez com que 
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compreendessem melhor temáticas tão relevantes à 
formação pleiteada. Daí as participações tão 
interessantes e respaldadas. 
 Cada grupo ficou responsável pela 
adequação do capítulo às normas vigentes da 
ABNT, bem como pela revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa, e, 
ainda, pela responsabilidade intelectual que envolve 
as questões de direito autoral. De forma que toda a 
responsabilidade é dos(as) autores(as) de cada 
capítulo. 

Este livro é o resultado deste projeto de 
sucesso. Agradeço a todos(as) os(as) alunos(as) 
que se dedicaram a este trabalho para que 
conseguíssemos alcançar nossa meta: esta 
publicação. Que ela seja útil para novos alunos que 
venham a estudar esta área de conhecimento tão 
relevante.  

Boa leitura! 
 

Professor Jonas Rodrigo Gonçalves 
(coordenador do projeto) 
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1. A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA NA ODONTOLOGIA  
 
 

Fernanda Peixoto Costa Torres 
Jackeline Alves de Lima 

Julianna dos Santos Barteli 
Larissa Bambekos Espíndula dos Santos 

Thallita Mariano Ferraz 
Yago Bueno Afonso 

 
 
 

A tomografia computadorizada de feixe 
cônico é um método radiográfico que tem sido cada 
vez mais utilizado em diversas áreas da odontologia, 
proporcionando imagens em três dimensões das 
estruturas dentárias e do tecido duro da região de 
cabeça e pescoço, com ótima qualidade e 
empregando uma menor dose de radiação se 
comparada à tomografia espiral (médica). 
(RODRIGUES; VITRAL, 2006, p.2). 

A tomografia computadorizada da 
Odontologia é a mais atual e também muito 
conhecida como tomografia computadorizada 
volumétrica ou de feixe cônico, em função da forma 
em que o feixe de raios X exerce sobre o paciente. 
(RODRIGUES; VITRAL, 2006, p.2). 

A tomografia computadorizada se compara 
com a tomografia convencional, pois o tubo de raio 
X e os detectores de dados giram em relação ao 
paciente durante a obtenção de imagens.  Obtendo 
uma secção anatômica, a tomografia convencional 
tem a utilização de uma técnica de borramento, 
enquanto a computadorizada usa técnicas de 
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reconstrução matemática computadorizada.( 
RODRIGUES; VITRAL, 2006,p.3). 

As imagens bidimensionais (2D) são de 
extrema importância, porém a avaliação 
tridimensional (3D) vem ganhando espaço na 
sociedade, pelo fato de oferecer uma qualidade 
principalmente para o cirurgião no momento de 
enxergar o acesso das estruturas de interesse, 
mostrando assim alguns pontos que de outra forma 
só estariam alcançável pela reconstrução mental 
das imagens tomográficas. As imagens 
tridimensionais mesmo apresentando condições 
consideravelmente esclarecedoras, estas ainda 
permanecem com certa diferença entre o real 
manejo das estruturas anatômicas no ato cirúrgico e 
o modelo virtual.(MEURER; MEURER; SILVA; 
BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 2008,p. 49) 

É importante que os radiologistas optem por 
um equilíbrio na dose de radiação, já que a 
exposição do paciente à radiação é um fato 
restritivo. Na obtenção dessas imagens é importante 
à conquista de um volume único de todo o segmento 
estudado, logo, utiliza-se cortes mais finos. 
(MEURER; MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; 
OLIVEIRA, et al. 2008,p. 54) 

Subjetivamente, a grossura de um corte tem 
que ser pequeno para que se realize uma boa 
reconstrução em 3D, mas se a região que for 
escaneada estiver muito grande, não será viável a 
obtenção de dados.(MEURER; MEURER; SILVA; 
BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 2008,p. 50) 

Há outras técnicas de difícil reprodução, 
mesmo sendo confiáveis e práticas são dispositivos 
de técnica complicada. E assim, existem poucos 
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trabalhos voltados a descobrir o posicionamento 
vestíbulo-lingual e mesio-distal dos dentes, ou seja, 
há uma dificuldade de desenvolver procedimentos 
metodológicos para avaliar de forma individual os 
dentes. (FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  2005,p. 
24). 
 A densidade, aspecto e dimensão das 
infraestruturas podem ser mostradas e figuralizadas 
em três dimensões, como também a reestruturação 
da anatomia e, isto é, feito pela tomografia 
computadorizada. E ela está cada vez mais sendo 
utilizada na odontologia. Podendo ser vista em 
várias áreas, como em casos de dúvida de alguma 
neoplasia ou impacções dentárias, já na ortodontia 
não é muito empregada, pois oferecia poucos 
conteúdos adicionais envolvendo algum 
diagnóstico. Assim, com o crescimento da 
odontologia dentro da radiologia, há um 
detalhamento das estruturações em 3 dimensões 
apresentando meios de investigação. (FILHO; 
FATTORI; MALTAGLIATI, 2005, p.24-25). 
 As estruturas dentárias e partes ósseas 
podem ser figuralizadas por um exame chamado 
tomografia computadorizada. O modo como a 
anatomia do paciente se mostra pode ser vista por 
um meio de  apresentação digital, que consiste no 
atual crescimento tecnológico. (FILHO; FATTORI; 
MALTAGLIATI,  2005, p.25). 
   A radiografia é um meio extremamente 
importante, onde tem auxiliado de uma forma 
imprescindível várias áreas na odontologia por sua 
versatilidade e rapidez. Com a tomografia é possível 
diagnosticar e planejar casos complexos com maior 
eficácia e eficiência, utilizando fatores 
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determinantes, proporcionado ao paciente menores 
riscos e maior conforto.(RODRIGUES, ALARCON, 
CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 2010, p. 115) 
 A tomografia é realizada em 30 segundos, 
sendo eles entre cinco a seis a exposição do 
paciente aos raios “x”. Dessa forma, o risco 
eminente que poderia causar injuria ou a exposição 
exacerbada aos raios é evitada. O exame é feito 
com o paciente sentado, com sua cabeça em 
suporte aberto juntamente com o receptor e indutor 
de raios em formato cônico. (RODRIGUES, 
ALARCON, CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 
2010, p. 115) 

Em um único giro do aparelho tomográfico, é 
possível ter imagens bidimensionais em diversos 
ângulos, onde são enviadas para o computador e 
transferidas de bidimensionais a tridimensionais. 
Como é realizada em um único giro, as tomografias 
possuem pequenas distorções, trazendo ao 
cirurgião dentista imagens mais precisas e 
automaticamente a um diagnóstico eficaz 
juntamente ao tratamento mais adequado para cada 
caso. (RODRIGUES, ALARCON, CARRAROS, 
ROCHA, CAPELLOZA. 2010, p. 116) 

É notório que a ciência e a tecnologia vêm 
sofrendo um grande avanço nestes últimos anos e 
não foi diferente na área de exames por 
imagem,permitindo a avaliação detalhes da fraturas 
da face, melhorando a eficácia dos diagnósticos. 
Com isso, a Tomografia Computadorizada(TC) 
tornou-se o exame por imagem que oferece mais 
avançado nível de detalhe para avaliação de um 
traumatismo maxilofacial, proporcionando ao 
profissional a capacidade de visualizar estruturas 
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em três dimensões, traços de fraturas, localização, 
extensão e deslocamento de fragmentos. (GOMES, 
et al, 2004) 

A Tomografia Computadorizada foi 
desenvolvida na Inglaterra pelo sul africano Allen 
Comark,(que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia 
e Medicina em 1979), ao lado do médico britânico 
Godfrey Hounsfield. (GOMES, et al, 2004) 
A face é uma região proeminente comparadas 
outras partes do corpo humano, estando, portanto, 
sujeita a lesões leves ou de grandes intensidades, 
possuindo, na maioria dos casos, um grande 
relacionamento com algumas lesões associadas a 
outras partes do corpo. Assim, as fraturas que 
acometem a face possuem certas particularidades 
em relação ao seu diagnóstico e planejamento 
cirúrgico. (GOMES,et. al, 2004). 

 imagens são necessárias para a odontologia, 
é um tipo de exame complementar, facilitam 
bastante na hora da analise interna, ela chega onde 
o olho nu não alcança, na tomografia 
computadorizada conseguimos enxergar em vários 
cortes, assim temos uma imagem mais precisa, com 
ela conseguimos ter vários planos, como: axial, 
coronal e sagital. Sendo assim, se é indispensável o 
uso delas, pois com elas teremos uma preparação 
ideal do plano de tratamento para a colocação de 
implantes dentários. 

Para se fazer uma boa reabilitação de 
implante dentário, é necessário o uso das imagens 
dadas pela tomografia computadorizada, com elas 
teremos uma melhor visualização de onde será feito 
o acesso necessário, através dos seus cortes 
teremos uma noção muito melhor quanto à largura, 
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profundidade e a espessura de osso que devemos 
utilizar. A tomografia nos oferece imagens com o 
contraste muito bom, bastante relevante para 
podermos ter uma visualização óssea adequada. 

Uma das principais dificuldades que o 
profissional vem tendo atualmente é de realizar um 
diagnostico favorável do estado bucal do paciente. 
Mas com o auxilio adequado da TC, que é um 
exame complementar muito requerido, temos uma 
boa analise bucal, assim notamos o quão essencial 
é o seu uso. E analisamos que é muito útil o seu 
pedido no pré-operatório, pois assim se minimiza os 
riscos de complicações na fase operatória.  

TC é um método de escolha para imagens 
das estruturas de tecido duro, que permite a 
obtenção de secção do corpo humano com 
finalidade diagnóstica, é reproduzido através de 
cortes ou secção da estrutura de interesse e unidos 
através de programas de computador, em que 
permite reconstrução tridimensional, de tal forma 
que sua visualização pode ser em três planos: axial, 
sagital e coronal. (RODRIGUES; VITRAL, 2006,p.3). 

Para indicação de exame radiográfico é 
necessário respeitar alguns princípios, deve saber o 
que está procurando, ser pouco invasivo, expor o 
paciente a baixa quantidade de radiação possível, 
evitar gastos desnecessários, conhecer a técnica 
que melhor visualizará o tecido a ser observado e 
iniciar o estudo sempre pela técnica mais simples e 
caso necessário indicar o exame mais completo 
tridimensional como a TC. ( RODRIGUES; VITRAL, 
2006,p.2). 

Apesar das inúmeras vantagens, o uso da 
TCFC deve ser indicado para casos bem 
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selecionados. O princípio ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable) é atual para o diagnóstico 
e para a prescrição de qualquer exame radiológico, 
de modo que o risco provocado pela exposição à 
radiação ionizante deve ser sempre confrontado 
com o benefício desse exame para o paciente.( 
RODRIGUES; VITRAL, 2006, p.4). 

As deformações faciais costumam ser 
comuns, sendo que a execução do seu tratamento é 
complexo, longo e dispendioso. A exatidão no 
diagnóstico do tratamento de pacientes é uma 
instigação para as equipes cirúrgicas. A tomografia 
computadorizada (TC) se destaca como técnica de 
diagnóstico por imagem no caso do pré-operatório 
de pacientes com essas deformações faciais. 
(MEURER; MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; 
OLIVEIRA, et al. 2008,p. 49) 

Como forma de diminuir esta diferença, a 
consecução de protótipos biomédicos a partir das 
imagens de TC mostra-se eficiente. Estes protótipos 
biomédicos fornecem objetos físicos que equivalem 
às reais estruturas anatômicas. Porém este é um 
processo difícil, no qual para obter bons resultados 
é necessário o uso das imagens por tomografia 
computadorizada e a manipulação destas imagens 
por meio de específicos softwares. (MEURER; 
MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, 
et al. 2008,p. 50) 

Os protótipos biomédicos concedem a 
representação de osteotomias e técnicas de 
recessão com uma considerável exatidão. Ademais, 
os protótipos mostram como vantagem a melhora na 
qualidade de comunicação profissional-paciente, 
ajudando assim o paciente entender melhor sobre o 
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procedimento cirúrgico. (MEURER; MEURER; 
SILVA; BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 
2008,p. 51) 

Assim, as tomografias computadorizadas 
proporcionam um nível baixo de radiação aos 
pacientes, alta resolução em três dimensões com 
visualização inteira das estruturas analisadas, e é 
promovido pelos scanners tomográficos 
computadorizados, que é uma inovação.  (FILHO; 
FATTORI; MALTAGLIATI,  2005,p. 25). 
         Há oportunidade de criar um scout lateral e 
frontal, além de reconstruções 3D, imagens 
panorâmicas, coronal, uma reconstrução oclusal, 
transaxial, telerradiografias frontal e lateral, e são 
essas os tipos de ilustrações iguais que são 
propiciadas por meio de um software. Assim, nos 
mais variados esboços há reestruturações que são 
concedidas por uma sessão de alcance da figuração 
tomográfica. (FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  
2005, p.25). 
         A tomografia computadorizada permite que 
haja uma assistência em procedimentos pré e pós-
cirúrgicos, e promove um apoio na área da 
implantodontia em sua elaboração. Já é bastante 
utilizada para numerosos meios na Odontologia, 
como para a visualização dos tecidos duros  da 
ATM, cistos e ações inflamatórias, tumores, dentes 
inclusos, ou seja, esse exame consente a visão da 
anatomia e de infinitas medidas em vários 
delineamentos. (FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  
2005,p. 25). 

Individualidade, necessidade ou história de 
cada paciente, irá determinar a prescrição de 
exames radiográficos como a tomografia. A 
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indicação exata, ocorre quando os achados clínicos 
encontrados pelo cirurgião dentista, são 
insuficientes para construir um planejamento 
adequado ou quando surge dúvidas relacionadas ao 
próprio diagnóstico. (RODRIGUES, ALARCON, 
CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 2010, p. 116) 
 O exame tomográfico possui suas vantagens 
e desvantagens. A imagem é tridimensional 
resultando a boa qualidade, por ser ágil restringe ao 
paciente uma absorção de raio ‘x’ elevada. De certa 
forma, comparada a outros exames mais simples, é 
submetida a uma exposição de raios “x” maior, 
sendo indicada somente em casos mais específicos 
e selecionados. (RODRIGUES, ALARCON, 
CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 2010, p. 116) 
Suas indicações podem auxiliar o cirurgião dentista 
na cirurgia propriamente dita, como no período pré- 
cirúrgico, onde é possível identificar estruturas 
anatômicas importantes, qualidade óssea, localizar 
corpo estranho,como na confecção de guias 
trazendo como conseqüência o pós-operatório mais 
eficiente ao paciente e o tempo cirúrgico reduzido. 
(RODRIGUES, ALARCON, CARRAROS, ROCHA, 
CAPELLOZA. 2010, p. 115) 

A Tomografia Computadorizada pode serum 
exame capaz de exibir imagens mais apuradas e 
detalhadas sem sobreposições, com maiores 
detalhes de estruturas e menor risco de 
manipulação do politraumatizado, principalmente, 
quando comparada com outras técnicas de 
avaliação diagnóstica por imagem. (GOMES,et. al, 
2004). 
Normalmente, as radiografias convencionais e a 
Tomografia são os exames mais utilizado sem 
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pacientes com suspeita de fraturas maxilofaciais. 
Comparando ambos os exames, nota-se que a TC 
traz as estruturas ósseas com maior riqueza de 
detalhes, permitindo ao profissional uma melhor 
visualização da localização, da extensão, da linha da 
fratura e da direção dos fragmentos.(GOMES,et. al, 
2004). 

Estudo realizado por Ploderet al (2002) 
apreciou a competência do uso da TC em fraturas 
de órbita, utilizando cortes coronais e sagitais e 
observando os deslocamentos ósseos e volume. 
(VASCONCELOS, 2001). 

Conforme os anos foram passando, tivemos 
um avanço tecnológico na área de imagens 
odontológicas, logo tivemos a introdução da 
tomografia computadorizada, que se deu inicio em 
1973, e foi descoberta por Hounsfield, e temos visto 
que foi uma ferramenta muito importante para o uso 
odontológico, pois com a sua alta tecnologia já não 
teremos tanta dificuldade no acesso ósseo, pois com 
a sua ajuda teremos uma visualização amplamente 
sofisticada. (ARAUJO, MENDES, SANTOS, 
CARVALHO, DANTAS, CALDERON et. al. 2018 
p.210) 

Uma das vastas vantagens de tomografia é a 
sua exatidão de imagem, nitidez, scanner rápido, 
dose diminuída de radiação, e ainda por cima torna 
a tomografia computadorizada do feixe cônico 
(TCFC), é essencial na analisar o osso e os tecidos 
moles. A TCFC TM é uma nova maneira para a 
obtenção de imagens de tecidos moles, e foi 
descoberta através de um estudo. Com ela podemos 
ter dados sobre as dimensões e relação do 
periodonto, margem gengival e crista óssea, e 
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junção amelocementária.  (ARAUJO, MENDES, 
SANTOS, CARVALHO, DANTAS, CALDERON et. 
al. 2018 p.211) 

Assim com a atualização da tecnologia, 
tivemos a oportunidade de nos depararmos com 
uma visualização do local muito melhor, pois assim 
não temos distorções de imagem, e o paciente terá 
menos acesso a radiação, não terá um contato tão 
grande. Então este estudo teve como objetivo 
analisar as localidades edêntulas de pacientes que 
se disponibilizaram a participar da reabilitação com 
um implante dentário ósseo integrado unitário em 
região estética da maxila. (ARAUJO, MENDES, 
SANTOS, CARVALHO, DANTAS, CALDERON et. 
al. 2018 p.211) 

Os exames tomográficos dependem das 
condições empregadas na técnica em que envolve 
a experiência e capacidade dos operadores 
juntamente com o radiologista. As imagens geradas 
pela tomografia computadorizada apresentam 
ausência de distorção, sendo possível medir as 
distâncias, espessuras, deslocamentos, usando os 
gráficos interativos do computador. (RODRIGUES; 
VITRAL, 2006,p.2- 4). 

As imagens obtidas do exame de tomografia 
apresentam ausência de distorção, sendo assim, 
este um exame de eleição nos diagnósticos de 
muitas condições que envolvem o complexo maxilo-
mandibular.( RODRIGUES; VITRAL, 2006,p.3). 

A imagem é obtida através de um único 
escaneamento, sendo que um feixe de radiação com 
formato cônico e um receptor de imagens giram 360° 
uma única vez ao redor da cabeça do paciente, 
permitindo que a imagem seja reformatada sem 
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distorção e com uma menor exposição do paciente 
à radiação, permitindo a aquisição de imagens de 
três dimensões com ótima qualidade, de uma forma 
mais rápida, pois os exames são realizados em até 
30 segundos. (RODRIGUES; VITRAL, 2006,p.3). 

É necessário para uma boa compreensão do 
processo que engenheiros compreendam sobre os 
conceitos de diagnóstico por imagem e cirurgia, e 
que os radiologistas e cirurgiões andam pelo lado da 
informática e dos processos de fabricação. O 
protótipo oferece ao cirurgião que durante a fase de 
planejamento, este possa se planejar, criar a técnica 
mais adequada, melhorar o tempo do procedimento, 
facilitar o surgimento de dificuldades para então criar 
solução para estas. (MEURER; MEURER; SILVA; 
BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 2008,p. 53) 

A agregação dos sistemas CAD aos sistemas 
médicos ajuda o manuseamento de objetos, 
fornecendo imagens virtuais de estruturas 
separadas que podem ser usadas como um jogo de 
quebra-cabeça. (MEURER; MEURER; SILVA; 
BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 2008,p. 50) 

As imagens que o tomógrafo proporciona não 
são preparadas pelo aparelho de prototipagem por 
duas circunstâncias: a grossura dos cortes 
tomográficos diferencia de 1mm a 5mm e por fim 
pelo fato do arquivo do tomógrafo não ser 
identificado pelos aparelhos de prototipagem. 
(MEURER; MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; 
OLIVEIRA, et al. 2008,p. 50) 

Assim, surgiu um incentivo a estudar se 
existiria alguma coisa para que conseguisse analisar 
o prognostico, e a observação da finalização dos 
casos tratados ortodonticamente, como os 
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posicionamentos dentários e o diagnóstico, 
anulando assim a dificuldade dos estudos em 
modelos, com isso, é algo que nos propicia avaliar 
todos os dentes, sem que haja uma delimitação, 
com segurança e velocidade, realizando as medidas 
de inclinação e angulação dentária, e por meio de 
uma inovação que é a tomografia computadorizada 
volumétrica, agregada a um software específico. 
(FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  2005,p. 25). 

É de suma importância na ortodontia, como 
na análise da pré e pós terapêutica dos resultados 
no osso alveolar pela movimentação dentária de 
corpo , ou seja, uma translação, ou para verificar a 
direção de inserção desse osso e sua conformação. 
E dessa forma, confere uma contribuição na 
colocação de parafusos bicorticais, como dos 
implantes, no reconhecimento e delineação de 
dentes impactados, essencialmente de caninos, e 
todas essas formas de uso se dão pela tomografia.  
(FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  2005, p.25-26). 

Com isso, para a reforma e ilustração das 
imagens, o software QR DVT-9000 que é 
determinado pelo fabricante há a formação de 
representações tomográficas, e foi empregado pelo 
Tomógrafo Computadorizado Volumétrico Newton. 
(FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI, 2005, p. 26). 
O uso da tomografia permite ao paciente um tempo 
ágil, poucas dozes de radiação e exposição, 
imagens de boa qualidade, com poucas distorções. 
É realizado de forma simples, sem complexidade e 
maior sofisticação. É necessária a comunicação do 
cirurgião dentista com o paciente, orientando sobre 
todo exame radiológico e seus riscos provocados 
pela radiação, porém os benefícios relacionados ao 
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próprio exame são levados em consideração. 
(RODRIGUES, ALARCON, CARRAROS, ROCHA, 
CAPELLOZA. 2010 p. 116) 
Apesar de sua extrema qualidade em imagem, a 
decadência em interpretação profissional, o custo 
elevado e exposição comparada a outros métodos 
de imagens convencionais da radiologia, tem 
limitado a utilização da tomografia em algumas 
áreas especificas na odontologia. Desestabilizando 
o contato direto do cirurgião com o uso da mesma. 
(RODRIGUES, ALARCON, CARRAROS, ROCHA, 
CAPELLOZA. 2010 p. 117) 

A tomografia é realizada com um aparelho 
que reflete a um menor tempo de uso e exposições 
radioativas. Para que o exame ocorra dentro dos 
padrões da normalidade, é necessário que o 
aparelho esteja em um bom estado, para que não 
seja necessária a repetição do exame, expondo o 
paciente a radiação. É necessário que o técnico 
tenha destreza e o conhecimento necessário para 
ser aplicado juntamente ao aparelho e a posição 
adequada do paciente, para que a imagem tenha a 
qualidade e a precisão esperada (RODRIGUES, 
ALARCON, CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 
2010 p. 117) 

Em pacientes vítimas de fraturas faciais, esse 
exame disponibiliza um progresso na visualização 
da linha de fratura, deslocamento eorientação dos 
fragmentos bem como lesões de tecidos moles, 
envolvendo o globo ocular, nervo óptico, 
musculatura extra-ocular; além de proporcionar uma 
maior eficiência comparada às radiografias 
convencionais. Além disso, são mais rápidos na 
obtenção de uma imagem de melhor qualidade e, 
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como já ressaltado, pode ser realizada com menos 
riscos quanto à manipulação do politraumatizado. 
Analisando este fato, observamos a seriedade do 
exame clínico auxiliado por exames de imagens de 
forma a fornecer dados importantes sobre a lesão 
que o paciente venha a apresentar.(GOMES,et. al, 
2004). 

Dessa forma, a Tomografia 
Computadorizada, juntamente com o exame clínico, 
pode oferecer ao paciente um diagnóstico favorável, 
e, assim, o estabelecimento de um prognóstico 
adequado. A Tomografia, portanto, pode ser 
extremamente valiosa e fidedigna no auxílio 
diagnóstico de fraturas (LIMA, COLS, 1997).Obter 
um diagnóstico preciso das fraturas de face é 
indispensável para o estabelecimento da terapia 
adequada, evitando, desta forma, maiores 
complicações para o paciente. (GOMES,et. al, 
2004). 

Os principais objetivos do tratamento são a 
restauração das estruturas e da função, 
minimizando a morbidade.Isto requer adequada 
redução anatômica e mobilização que assegure a 
consolidação dos fragmentos fraturados 
(VASCONCELOS, 2001). 

Foi feito no departamento de odontologia da 
UFRN um estudo transversal, pegaram inicialmente 
14 pacientes, tendo feito um tipo de estudo piloto. 
Então teve como participantes pacientes pelo qual é 
parcialmente edêntulo, terá como solução a 
reabilitação com um implante dentário 
osseointegrado na região de maxila. Os dentes 
deveriam ser naturais ao lado dos espaços 
protéticos, e uma boa saúde periodontal. (ARAUJO, 
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MENDES, SANTOS, CARVALHO, DANTAS, 
CALDERON et. al. 2018 p.211) 

Para se fazer esse tipo de pesquisa, foi 
necessário fazer a exclusão de algumas pessoas, 
assim feito descartamos pacientes com um quadro 
de doença periodontal. Fizemos uma avaliação. Foi 
feito uma tomografia computadorizada por meio de 
um visualizador chamado dicom volumétrico. 
(ARAUJO, MENDES, SANTOS, CARVALHO, 
DANTAS, CALDERON et. al. 2018 p.211) 

Sem o auxilio do afastador labial, fizeram as 
tomografias durante o planejamento da instalação 
dos implantes. Então um avaliador, analisou as 
tomografias, para poder saber a distancia entre as 
coroas e a largura do espaço protético. A estimativa 
foi feita em corte sagital, e quando fossem tratados 
dentes anteriores, os que ficam ao lado do EP 
deveriam ter em consideração o seu plano sagital, 
mas, foram tiradas tanto sagitais quanto coronal. 
(ARAUJO, MENDES, SANTOS, CARVALHO, 
DANTAS, CALDERON et. al. 2018 p.213) 

O emprego desse exame seccional tem 
ampliado na Odontologia, com o advento da 
tomografia computadorizada por feixe cônico 
(TCFC), cujos aparelhos expõem o paciente a uma 
menor dose de radiação e são de menor custo, se 
comparados aos tomógrafos espirais. 
(RODRIGUES; VITRAL, 2006, p.5). 

A primeira modalidade de tomografia foi à 
linear, realizada por determinados aparelhos de 
radiografia panorâmica, permitindo a aquisição de 
algumas imagens seccionais, mas sem adquirir o 
volume da área de interesse. Posteriormente surgiu 
a tomografia computadorizada, um exame 
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volumétrico avançado realizado com o auxílio de um 
computador, tornando possível a aquisição do 
volume total escaneado. Assim, o profissional 
passou a ter acesso a inúmeros cortes seccionais 
nas 3 dimensões, bem como às reconstruções em 
terceira dimensão. (RODRIGUES; VITRAL, 
2006,p.2). 

No exame de TC a radiação  não incide sobre 
o filme radiográfico como nas técnicas 
convencionais, mas sim sobre sensores, que 
transformam a radiação em sinais elétricos que 
passam por um processo de qualificação e gravação 
em computador, gerando a imagem formada por 
múltiplus pontos,que variam de cinza claro ao preto. 
(RODRIGUES; VITRAL, 2006, p.7). 

Radiologistas vêm realizando pesquisas de 
interação entre os parâmetros de obtenção de 
imagens tomográficas e a propriedade dos 
protótipos, fazendo com que se torne menos 
experimental a conquista e o tratamento das 
imagens tomográficas para a realização de 
protótipos biomédicos. Toda essa tecnologia 
proporciona tratamentos melhores e uma qualidade 
na reabilitação, função e forma. (MEURER; 
MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, 
et al. 2008,p. 54). O formato digital imasingand 
communications in medicine (DICOM) atualmente é 
uma regra da indústria de produtos médicos, e pelo 
fato do mundo aceitar, isso confirma maior 
interoperabilidade entre os sistemas de 
computacionais e equipamentos médicos. A falta de 
paradigma dos formatos das imagens é um 
obstáculo a ser encontrado. Logo, é importante 
constatar analogia entre o formato das imagens e o 
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software para tratamento e edição. (MEURER; 
MEURER; SILVA; BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, 
et al. 2008,p. 51) 

É importante ressaltar que terá uma grande 
relação entre as especialidades biomédicas e a 
engenharia para a realização da preparação das 
imagens em softwares. Por exemplo, esta 
preparação será a separação das imagens, ou seja, 
separar as áreas que são de interesse que foram 
oferecidas pela TC. (MEURER; MEURER; SILVA; 
BÁRBARA; NOBRE; OLIVEIRA, et al. 2008,p. 51) 

A figuração em volume da área desejada é 
obtida em um giro de 360° do tubo de raios X, com 
o seu sensor em volta da cabeça do paciente, é a 
ilustração é feita em um único scan da área 
desejada. (FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  
2005,p. 26). 
         As mediações são proporcionadas de forma 
paralelas, ou seja, todos os slices devem ter o plano 
oclusal de forma precisa, e essa forma é com esse 
plano oclusal adquirindo a inclinação e angulação 
dentária, e servem de orientação para a 
reestruturação da maxila e, logo após da mandíbula. 
E assim, para obter os slices dento dos padrões 
almejados, é preciso adquirir a reconstrução 
primária das ilustrações a partir do scout lateral. 
(FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  2005,p. 26). 

Com isso, para se obter uma imagem axial da 
região, é necessário do slice, e este deve ser 
escolhido o que melhor representa o centro da coroa 
clinica dentaria e a partir dele fazer a reconstrução 
secundaria da imagem. Os slices são de densidade 
de 0,3mm e são linhas coloridas. Esses slices são 
selecionados aproximado do centro da coroa clinica 
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dos dentes anteriores, e isso tudo é feito a partir da 
ilustração volumétrica formatada de acordo com o 
plano oclusal. (FILHO; FATTORI; MALTAGLIATI,  
2005, p.26). 

Dessa forma a odontologia tem avançado 
seus conhecimentos e atravessado barreiras 
tecnológicas, a tomografia vem auxiliando no 
avanço e no diagnósticocada vez mais preciso, 
facilitando cada vez mais os achados clínicos 
insuficientes e duvidosos por proporcionar imagens 
tridimensionais sem sobreposições. (RODRIGUES, 
ALARCON, CARRAROS, ROCHA, CAPELLOZA. 
2010, p. 117) 

A utilização das imagens em diferentes 
planos de orientação (multiplanares) permite a 
elaboração de modelos matemáticos que levam à 
reconstrução tridimensional das imagens, criando-
se blocos de pixels, chamados ¨voxels¨, o que 
possibilita ao cirurgião a observação espacial das 
estruturas de interesse (BARROS, SOUZA, 2001).  

As Tomografias Computadorizadas 
helicoidais frontal, coronal e sagital são solicitadas 
sempre que os pacientes apresentem traumatismo 
no crânio e no terço médio da face, devido à 
possibilidade de fraturas de base do crânio e de 
lesões cerebrais (CAUBI, FROTA, 2001). 
 
De acordo com os estudos de Chacon et al (2003), 
ficou estatisticamente comprovado que a TC é mais 
sensitiva e pode ser melhor interpretada por possuir 
diferentes níveis de imagens, em relação à 
radiografia panorâmica, que, por sua vez, pode 
apresentar diagnóstico de falso-
positivo.(GOMES,et. al, 2004). 
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Para poder mostrar a variação dos dados, 
utilizaram números de media mediana, desvio 
padrão, mínimo e Maximo de cada variável.  Por 
conta da distribuição não favorável dos dados entre 
mucosa queratinizada do palato a distancia entre a 
JCE e crista óssea no dente mesial e distal, foi tido 
como valor 5%. (ARAUJO, MENDES, SANTOS, 
CARVALHO, DANTAS, CALDERON et. al. 2018 
p.213). 

Não foi necessário o uso de afastador para 
ser feito a tomografia, pois ainda assim foi 
necessário a visualização das estruturas desejadas. 
Portanto, observa-se os tecidos duros, que foram 
feitos oito parâmetros em cada tomografia, usando 
o software que geralmente se utiliza em estudo na 
literatura. Então teve uma visualização muito boa 
das estruturas em cortes sagital, coronal e axial. 
(ARAUJO, MENDES, SANTOS, CARVALHO, 
DANTAS, CALDERON et. al. 2018 p.214). Nenhuma 
dessas técnicas feitas produzem imagens de tecidos 
duros e moles que estabelecem medidas das 
dimensões e relações de estruturas. As fracas 
correlações encontradas mostram que a amostra 
pequena pode ter interferido nos resultados, sendo 
útil um estudo com um tamanho de amostra maior. 
Conclui-se que a TCFC é uma ferramenta boa para 
a região maxilofacial que da para saber a espessura 
do tecido bucal tanto duro quanto mole. (ARAUJO, 
MENDES, SANTOS, CARVALHO, DANTAS, 
CALDERON et. al. 2018 p.214) 
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O Cirurgião Dentista Perito  
 

A atuação da Odontologia Legal restringe-se 
a análise, perícia e avaliação de eventos 
relacionados com a área de competência do 
cirurgião-dentista podendo, se as circunstâncias o 
exigirem, estender-se a outras áreas, se disso 
depender a busca da verdade, no estrito interesse 
da justiça e da administração. As áreas de 
competência para a atuação do especialista em 
Odontologia Legal incluem: identificação humana; 
perícia em foro civil, criminal e trabalhista; perícia em 
área administrativa; perícia, avaliação e 
planejamento em infortunística; tanatologia forense; 
elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios 
e atestados; traumatologia odontolegal; balística 
forense; perícia logística no vivo, no morto, íntegro 
ou em suas partes em fragmentos; perícias em 
vestígios correlatos, inclusive de manchas ou 
líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela 
presentes; exames por imagem para fins periciais; 
deontologia odontológica; orientação odontolegal 
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para o exercício profissional e exames por imagens 
para fins odontolegais. (PERES et al., 2007, p. 321). 

Peritos são “experts” em determinados 
assuntos, incumbidos por autoridades competentes 
de os esclarecerem num processo. Outra definição 
é a de que um perito é todo técnico que, por sua 
especial aptidão, solicitado por autoridades 
competentes, esclarecem a justiça ou a polícia 
acerca de fatos, pessoas ou coisas, a seu juízo, 
como início de prova. Dessa forma, aduz-se que 
todo profissional pode ser perito. Todos os peritos, 
não somente os odontolegistas, de vem possuir, 
além dos conhecimentos biológicos, noções do 
pensamento jurídico, já que estes auxiliam em uma 
decisão judicial e seu laudo pode determinar a 
resolução do caso. Dessa forma, se o perito não 
avaliou corretamente o caso, um inocente poderá 
ser condenado ou um culpado absolvido. A atuação 
de um perito é limitada, pois ele não julga, não 
defende e não acusa. Compete ao perito examinar 
e relatar fatos de natureza específica e caráter 
permanente de esclarecimento necessário num 
processo. A escolha do perito é de alçada do juiz, o 
qual deve nomeá-lo dentre os “experts” oficiais. 
(PERES et al., 2007, p. 321- 322). 

A perícia é a busca de provas que a justiça 
necessita para esclarecer pontos que envolvem um 
acontecimento. É classificada de acordo com a 
matéria a ser esclarecida, investigada (odontológica, 
médica, etc.) e, principalmente, pela relação que 
existe entre o perito e o examinando (direta ou 
indireta). As perícias diretas são aquelas que o 
perito examina a pessoa em questão e emite um 
laudo. E as indiretas são baseadas em registros, 
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relatórios, peças processuais ou prontuários de 
atendimento em outros serviços, sendo elaborado 
um parecer sobre o caso em questão (PERES et al., 
2007, p. 322). 

As perícias odontológicas possuem aspectos 
diretamente ligados a procura de esclarecimentos 
de fatores causais, fatores este que estão 
diretamente ligados a vida ou pós morte de serem 
humanos, todos esses aspectos são analisados 
mediantes procedimento caracterizados como corpo 
de delito.  Os estudos aprimorados da perícia 
odontológica são de suma importância para 
desenvolvimento dos acadêmicos em odontologia, 
visto que o aluno poderá compreender suas 
responsabilidades   perante ao âmbito judicial, 
caracterizada pelas atmosferas civil, criminal, penal, 
ético (MIGUEL et al., 2017, p. 51-52). 

A avaliações trabalhistas podem incluir a 
análise da, que podem ter níveis de análises de 
casos agudos ou crônicos, de longa ou curta 
veemência, a amplitude do fator causal, ou até 
mesmo a característica da área frequentada 
(BOUCHARDET; BARROSO; SILVA, 2016, p. 101). 

Os funcionários que utilizam automóveis em 
sua prática trabalhista podem sofrer danos corporais 
significativas, sendo estes temporárias ou 
permanentes, inclusive repercutindo em 
consequências graves ou até levando estes 
trabalhadores a óbito (BOUCHARDET; BARROSO; 
SILVA, 2016, p. 101). 

Os profissionais peritos devem ser neutrais, 
relatar os acontecimentos como os observa e 
enunciar laudo técnico com o objetivo de esclarecer 
ao juiz e os envolvidos o caráter da problemática a 
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suas causas e as possibilidades de resolução. Já o 
assistente técnico elabora os fatos de modo a 
favorecer cliente (autor ou réu), porém, sem 
comprometer a verdade (BOUCHARDET; 
BARROSO; SILVA, 2016, p. 101). 

Na área Criminal, é de essencial importância 
a participação do odonto-perito tanto no exame de 
vivos quanto em mortos. Marcas de mordedura 
encontradas em pessoas ou em utensílios devem 
ser referidas nas perícias realizadas em indivíduos 
vivos (SILVA; BEAINI, 2014, p. III).  

Na área administrativa o perito efetua perícias 
tanto em instituições públicas quanto particulares. 
As perícias são “avaliações” que confirmarão se o 
trabalho sugerido foi realizado de acordo com os 
conceitos técnicos e científicos, sendo assim, a 
expressão mais correta a ser utilizado é “auditor”, já 
que esta perícia não é jurídica (MEDEIROS, 2011, 
p. 15). 

Os levantamentos, impreterivelmente, devem 
ser feitos através do cirurgião dentista especialista 
do conteúdo, não equivalendo quesito ser 
especialista no âmbito a ser considerada. Essas 
opiniões necessitam estar: averiguadas e se a área 
de tratamento proposto executa em coincidência 
com a análise inicial do paciente e as regras de 
convênio, em averiguação final se este plano foi 
executado, deve-se a importante propriedade do 
perito, (MEDEIROS, 2011, p. 16). 

No sentido de ação da perícia os peritos 
evidenciam com o exame médico-legal, onde é 
executado com relação à os vivos; os exames para 
necroscopia, feitos em relação a cadáveres; exame 
de exumação, preparado por meio de retirada do 
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cadáver da sepultura; e exame laboratorial, para a 
fim de investigar toxicologia e reconhecimento de 
DNA. Poderá a perícia odontolegal ser executada 
em Foro Civil, Criminal, Trabalhista e Sede 
Administrativa. Pode-se na área Criminal operar na 
recognição no vivo, em cadáver e também em 
perícias antropológicas (esqueleto craniano). Age 
do mesmo modo em perícias de lesões corporais, 
indicação da idade, perícias de sinais, indicação da 
embriaguez alcoólica e outros exames periciais. 
Sobre indagações Trabalhistas o odontolegista 
demanda perícias no qual o acontecimento alcança 
a face e a boca ou sempre que acham-se 
enfermidades competentes com demonstração 
bucal. Com sede administrativa o perito opera e 
realiza perícias de convênio e esses em processos 
internas em instituições privadas e públicas. Neste 
caso o modo perícia não executa bem empregado 
onde o termo expede a esfera jurídica, da qual 
realiza meramente por determinação por 
superioridade judicial. Por se tratando de convênios 
as linguagens mais corretas seriam entre 
“auditagem” ou “avaliação” (PERES et al., 2007, p. 
323). 

No âmbito da identificação de corpos o IML 
tem amplo valor. Diversas pessoas que são notáveis 
como sumidas podem tornado vítimas de homicídio 
ou também por acidente. A ausência do 
odontolegista no IML pode torna-se em impróprio 
para apuração de lesões bucais, estando 
contraproducente na descrição das lesões em 
esfera penal e civil. Em corpos carbonizados a 
investigação, nos quais há a permissão a ficha 
odontológica do sumido, seu reconhecimento é 
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otimamente possível pela confrontação dos 
odontogramas e vários outros documentos, 
convenientemente como fotos e exames de imagem 
(MIGUEL et al., 2017, p. 51-52). 

Conforme a Lei 5.081/6624 cabe ao cirurgião 
dentista “proceder a perícia odontolegal em foro civil, 
criminal, trabalhista e em sede administrativa”. A 
implantação do exercício do dentista no setor 
pericial encontra-se acentuada mais uma vez pela 
Lei 12.030/0922, na qual o parágrafo 5º diz “[...] são 
peritos de natureza criminal os peritos criminais, 
médicos legistas e odontolegistas com formação 
superior específica, detalhada em regulamento, de 
acordo com a necessidade de cada órgão e por área 
de atuação profissional” (MIGUEL et al., 2017, p. 51-
52). 

Traumas faciais é capaz de gerar impactos e 
motivos à frente de deformações suportadas pelo 
paciente e ocasionar consequência econômica, 
tanto na intensidade particular quanto no sistema de 
saúde. Por essa razão, é capaz de ser notáveis as 
agressões mais relevantes nas áreas de 
traumatismos. Danos que atingem a região 
bucomaxilofacial, ainda que não cause em sua 
maior parte o óbito das vítimas, provocam uma 
quantidade significativa de sequelas, por exemplo: 
implicação funcional, complicação mastigatória e 
lesões estéticas, em que a recuperação muitas 
vezes abrange grande custo no setor financeiro. A 
agressão contra o sexto feminino e o 
reconhecimento odontológico de maus-tratos e 
negligência identicamente compõe parte de 
verificação pelo cirurgião dentista, sendo assuntos 
cada vez mais constantes. Várias destas agressões 
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é capaz de ser observadas na área de cabeça e 
pescoço (MIGUEL et al., 2017, p. 51-52). 

Assim, frente de causas trabalhistas 
relacionadas a ressarcimentos, existe 
frequentemente a inevitabilidade de análise da 
perícia para o desenvolvimento do nexo causal, 
baseando-se na junção entre o ato ou omissão do 
agente e o efeito danoso. Isto é, a união relativa 
fundamental entre o evento ofensivo e a atividade 
que o elaborou, de modo que, caso o dano não foi 
provocado pela ação/omissão de quem se dispõe 
encarregar, não resta o que falar em atribuição do 
mesmo (BOUCHARDET; BARROSO; SILVA, 2016, 
p. 101). 

Existe também a utilidade de se determinar o 
nexo técnico (entre o agravo à saúde do empregado 
e o emprego por ele praticado), que através de 
documentos pode ser determinado pela 
Comunicação de Acidente de Trabalho (Art. 22 da 
Lei 8.213/919) e que nos dias que correm, está 
incluso nos incisos I e II do Art. 3º da Instrução 
Normativa INSS/Pres. n.31/2008 (BOUCHARDET; 
BARROSO; SILVA, 2016, p. 101). 

Devido a escassa quantidade de casos 
periciais odontológicos referentes às demandas 
trabalhistas disponíveis na literatura odontológica, 
justifica-se a avaliação do caso em questão, 
principalmente, no sentido de distinguir os nexos 
casual do técnico no âmbito trabalhista, ressaltando 
que a perícia odontológica ocupa relevante papel 
para comprovar e amparar o magistrado na sua 
deliberação da decisão do caso, mas o julgador não 
está ligado a ela (BOUCHARDET; BARROSO; 
SILVA, 2016, P. 101-102). 
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A estética obteve bastante sucesso na 
procura pelos pacientes nos últimos tempos, pelo 
fato de conferir uma saúde bucal propícia e, 
simultaneamente, promover plena satisfação ao 
paciente. Esse senso de estética está relacionado 
diretamente com a promoção do aumento da 
autoestima, pois o sorriso tornou-se um grande 
acessório para agradar os recursos visuais, 
incluindo a reabilitação, que se torna indispensável 
para restabelecer correção na forma, 
posicionamento e o equilíbrio estético e funcional 
dos dentes  (SANTOS, DANTAS, SILVA, LOMA 
,AGRA, FERNANDES, 2016, p.2).       

O interesse por dentes mais bonitos, tem 
levado uma grande parte da população ao 
consultório odontológico, que, por um motivo ou 
outro, não estão se sentindo agradáveis com seu 
sorriso. Por causa disso, há uma procura 
considerável para os procedimentos associados à 
estética dental. (SANTOS, DANTAS, SILVA, LIMA 
,AGRA, FERNANDES, 2016, p.2).       

O clareamento dental tem sido bastante 
conhecido e executado nas clinicas odontológicos, 
ainda que não se conhece exatamente os diversos 
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efeitos colaterais que este tratamento pode causar 
nas estruturas dentarias. Por ser um procedimento 
restaurador de sucesso e não invasivo o 
clareamento dentário tornou-se um procedimento 
comum, passando a ser constantemente solicitado 
pelos pacientes que desejam melhorar a coloração 
de seus dentes e, consequentemente, elevar sua 
autoestima. (SANTOS, DANTAS, SILVA, LIMA 
,AGRA, FERNANDES, 2016, p.2) 

Com o passar do tempo, a odontologia tem 
procurado associar resultados altamente estéticos 
com a maior preservação possível de estrutura 
dentária sadia, permitindo, desse modo, o emprego 
de preparos mais conservadores associados à 
cimentação adesiva. Dessa maneira, a busca por 
tratamentos que gerem resultados estéticos 
relacionados à longevidade e previsibilidade que as 
técnicas e materiais restauradores podem oferecer, 
tem aumentado cada vez mais. (ZAVANELLI, 
CAETANO, SILVA, ZAVANELLI,2017, p.1). 

Nessas circunstâncias, as lentes de contato 
dental caracterizam-se por serem peças cerâmicas 
delicadas que são cimentas sobre a estrutura dental 
sadia, de preferência em esmalte e tem espessura 
de cerca de 0,3 mm. Ainda que sejam bastante 
frágeis durante o preparo laboratorial, após serem 
cimentadas em boca passam a ter uma grande 
resistência adesiva que é capaz de resistir as forças 
oclusais. A partir dessas restaurações, vários 
resultados são obtidos, não apenas o 
restabelecimento da estética dental, como também 
mudanças na cor, posição e tamanho dos dentes. 
(ZAVANELLI, CAETANO, SILVA, 
ZAVANELLI,2017, p.1). 
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As lentes de contato ou microlâminas como 
também podem ser chamadas, diferenciam-se das 
facetas por demandarem um menor desgaste da 
estrutura dental, ter uma espessura mais delicada 
da peça protética e indicação para alterações de 
menor magnitude, como a troca de restaurações 
antigas de resina composta, dentes conóides e 
dentes com diastemas. (ZAVANELLI, CAETANO, 
SILVA, ZAVANELLI,2017, p.1). 

Por conta disso, há uma demanda 
significativa para os procedimentos associados à 
estética dental. O clareamento dental tem sido 
amplamente divulgado e realizado nos consultórios 
odontológicos, apesar de não se conhecer 
precisamente os efeitos contrários que este 
tratamento pode provocar nas estruturas dos dentes 
clareado. (SANTOS, DANTAS, SILVA, LIMA, 
AGRA, FERNANDES, 2016, p.3).       

A perda parcial ou completa dos dentes, mais 
conhecida entre os profissionais da área como 
edentulismo, tendo a capacidade mastigatória 
perdida, pode ser restaurada parcialmente com o 
uso de próteses dentária, que fornecem reabilitação 
estética e funcional. (SANTOS, DANTAS, SILVA, 
LIMA, AGRA, FERNANDES, 2016, p.6).       

 
Diferentemente, as facetas ou laminados 

cerâmicos são peças protéticas que exigem um 
maior desgaste da estrutura dental e tem uma maior 
espessura, até 1 mm, pois tem sua indicação para 
dentes com alterações de maiores relevâncias, 
como dentes com grandes manchamentos. 
(ZAVANELLI, CAETANO, SILVA, 
ZAVANELLI,2017, p.1). 
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As cerâmicas mais indicadas para as lentes 
de contato são as ácido sensíveis que são à base de 
feldspato ou dissilicato de lítio, que são capazes de 
serem condicionadas com ácido fluorídrico e em 
seguida serem cimentadas com cimento resinoso 
fotoativado de forma adesiva na estrutura dental que 
foi preparada anteriormente. (ZAVANELLI, 
CAETANO, SILVA, ZAVANELLI,2017, p.1,2). 

Como uma maneira de aperfeiçoar o trabalho, 
os profissionais envolvidos nesse tipo de tratamento 
reabilitador devem fazer o planejamento reverso, 
depois de ouvir e investigar as queixadas do 
paciente sobre o seu sorriso. Depois do contato 
inicial entre o profissional e o paciente, o 
enceramento de diagnóstico poderá ser realizado 
pelo técnico. (ZAVANELLI, CAETANO, SILVA, 
ZAVANELLI,2017, p.5). 

Na periodontia, especialidade que trata o 
tecido gengival e estruturas adjacentes, a estética 
está relacionada à manutenção de uma gengiva 
sadia, ou seja, a forma de contorno da gengiva é 
uma das principais causas que determinam a 
estética periodontal. Portanto, algumas situações 
prejudicam a harmonia do contorno gengival, como: 
a extrusão dentária compensatória, erupção passiva 
alterada e recessão do tecido gengival. (SANTOS, 
DANTAS, SILVA, LIMA, AGRA, FERNANDES, 
2016, p.6).       

É necessário que alguns outros quesitos 
sejam atendidos, além de proporcionar satisfação 
quanto à aparência, como a função mastigatória, 
fonação e deglutição, podendo recorrer ao uso de 
próteses ou outras fontes restauradoras, pois é 
preciso suprir as necessidades funcionais, atendo-
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se à anatomia dentária, posição e estrutura facial de 
cada paciente. (SANTOS, DANTAS, SILVA, LIMA, 
AGRA, FERNANDES, 2016, p.7).       

A estética bucal é um agente transformador, 
pois é altamente capacitada a promover melhora na 
autoestima, bem como atender às necessidades 
funcionais, proporcionando satisfação e bem-estar 
ao paciente, tornando-o habilitado de aproveitar a 
melhor forma de interação social, o sorriso. 
(SANTOS, DANTAS, SILVA, LIMA, AGRA, 
FERNANDES, 2016, p.7).       

As mudanças dos materiais odontológicos 
possibilitam, cada vez mais, a elaboração de lentes 
de contato cerâmicas bem finas e resistentes 
quando assentadas em boca. (ZAVANELLI, 
CAETAN/O, SILVA, ZAVANELLI,2017, p.5). 

As cerâmicas odontológicas são peças que 
tem propriedades mecânicas e óticas mais 
eficientes quando comparadas às resinas, 
principalmente em relação a manutenção da cor, 
resistência ao desgaste, acúmulo de biofilme, 
resistência a fratura e sucesso do tratamento. Dessa 
forma, quando no tratamento são indicadas 
restaurações indiretas, as cerâmicas são as mais 
eficientes para se ter um sorriso harmônico e 
estético relacionadas à um pequeno percentual de 
falhas clínicas. (ZAVANELLI, CAETANO, SILVA, 
ZAVANELLI,2017, p.5). 

Nos dias atuais tanto o corpo quanto o sorriso 
são fatores muito importantes, esses atrativos 
permitem ao indivíduo obter vantagens sociais, 
acesso efetivo ou status.  

De forma geral as culturas atribuem grande 
valor às características físicas, influenciando não só 
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a forma como as pessoas se comportam e pensam, 
como também os valores culturais sobre a 
atratividade física, valores estes determinantes dos 
padrões de estética. Gênero, fatores 
sociodemográficos, condições educacionais e idade 
modulam os padrões de estética, os quais são 
internalizados e compõem os princípios pessoais do 
indivíduo, afetando de forma positiva ou negativa, as 
autoavaliações e a satisfação da pessoa com a 
própria aparência. 

As pessoas desejam ser vista pelos outros de 
maneira positiva e a Odontologia torna isso possível 
devido às várias opções terapêuticas e a 
possibilidade de resultados clínicos estéticos 
bastante satisfatórios. (REZENDE, FARJADO, 
2016, p.1) 

O sucesso do tratamento estético na 
Odontologia mantém uma relação íntima com o 
correto diagnóstico das queixas dos pacientes. 
Deve-se sempre levar em consideração a empatia e 
o acolhimento, pois em vários casos o Cirurgião-
Dentista intervém a partir de sua concepção, a qual, 
normalmente, não é a auto percepção do paciente, 
ocasionando problemas não previstos na relação 
profissional/paciente. Uma vez que a assistência 
humanizada possibilita ao profissional conhecer as 
perspectivas dos seus pacientes a respeito do 
atendimento, possibilitando ao profissional a 
oportunidade de adequar a sua prática às 
necessidades do paciente, levando a melhoria da 
qualidade do atendimento e no melhor 
relacionamento entre os dois. (REZENDE, 
FARJADO, 2016, p.1) 
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As expressões faciais, como o sorriso, são 
essenciais a todas as pessoas. A literatura aponta o 
sorriso como expressão facial vigorosamente 
relacionada à demonstração de afeto e de emoções 
como prazer e alegria. (REZENDE, FARJADO, 
2016, p.1) 

A busca por um sorriso esteticamente 
satisfatório eleva o nível de exigência e de 
expectativa do paciente devida o indivíduo estar 
inserido numa sociedade com padrões estéticos que 
cobram sorrisos atraentes e harmoniosos onde a 
aparência tem grande importância na sua aceitação 
e autoestima. Qualquer alteração na aparência 
estética pode provocar implicações psicológicas, 

interfere nas relações humanas e afeta aspectos do 

estilo de vida.(ALVES, SANTANA,LANDIM, 

TAVARES, 2016, p.1,2) 
 A capacidade que o indivíduo tem de exibir 

um sorriso agradável depende da qualidade dental e 
gengival, da anatomia, das relações entre os dentes 
e os lábios ao sorrir e da harmonia na composição 

facial.a reabilitação estética do sorriso acontece a 
partir de uma multidisciplinaridade de diversas 
especialidades, que após um planejamento 

permitem restabelecer o sorriso. (ALVES, 

SANTANA,LANDIM, TAVARES, 2016, p.1,2) 
A abordagem multidisciplinar foi inserida na 

odontologia contemporânea, destacando 
tratamentos mais conservadores como o 
clareamento dental, cirurgias periodontais , coroas e 
facetas por meio de materiais que preservem ao 

máximo as estruturas dentais. (ALVES, 

SANTANA,LANDIM, TAVARES, 2016, p.1,2) 
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Três dimensões para o vínculo com o 
paciente são necessárias: a relação terapêutica que 
é construída a partir da confiança que o paciente tem 
em relação ao profissional, a afetividade, que é 
construída pelo profissional que gosta de sua 
profissão e se interessa por seu paciente, e por fim, 
a continuidade que significa que o processo 
terapêutico é fortalecedor na relação de confiança 
entre paciente e profissional. A partir do primeiro 
contato, já se estabelece um vínculo entre 
profissional e paciente. (REZENDE, FARJADO, 
2016, p.2) 

Existem quatro pilares de sustentação para a 
ação terapêutica: esclarecimento no qual se pode 
aumentar a quantidade de informações sobre o 
paciente estabelecendo perspectivas realistas e 
diminuindo efeitos emocionais negativos, a escuta 
que torna possível ao profissional fazer com que o 
paciente reflita sobre suas necessidades, suporte 
que consiste em atender as necessidades do 
paciente e por fim, o acolhimento que é quando a 
pessoa expõe suas queixas e o profissional se 
prontifica a ajudá-la. A aliança terapêutica no vínculo 
profissional-paciente, é um fator essencial para a 
promoção da saúde e para o sucesso de qualquer 
tratamento. (REZENDE, FARJADO, 2016, p.2) 

O sorriso se apresenta como uma 
característica de relações interpessoais, essencial 
na capacidade de comunicação humana portanto, a 
exigência dos pacientes quando procuram um 
cirurgião dentista é de restabelecer as necessidades 
estéticas para obter um sorriso natural. O 
profissional pode realizar alterações na forma e cor, 
além de estabelecer uma relação harmoniosa com 
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os tecidos periodontais .Associa-se dentes brancos 

e bonitos a saúde, juventude,simpatia, prestígio 

sócio- econômico. Para muitas pessoas a aparência 

e a autoimagem são mais importantes que a saúde 

bucal. (ALVES, SANTANA,LANDIM, TAVARES, 

2016, p.3,4) 
A odontologia contemporânea permite com 

as técnicas restauradoras melhoradas e materiais 
com propriedades biologicamente aceitáveis imitar 
dentes naturais com mínimo dano preservando a 
estrutura dental remanescente, favorecendo a 
execução de sorrisos estéticos e saudáveis. 
(ALVES, SANTANA,LANDIM, TAVARES, 2016, 

p.3,4) 

Nas clínicas odontológicas, atualmente, a 
maior procura é por procedimentos estéticos, não só 
funcionalidade. A procura de perfeição pelos 
pacientes  gera mais pesquisa e aperfeiçoamento 

técnico do cirurgião-dentista. (ALVES, 

SANTANA,LANDIM, TAVARES, 2016, p.3,4) 
A toxina botulínica vem ganhando espaço nas 

atividades dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade 
de buscar um equilíbrio harmônico em toda a face. Uma 
enfermidade relatada, derivado de uma bactéria 
Clostri- dium botulinum. Com a grande frequência de 
indicações da toxina botulínica, ela vem entrando no 
mercado, quando bem aplicada, um produto de 
escolha para tratamento de várias disfunções em 
odontologia. Aumentando a procura por 
aperfeiçoamento em cursos relacionado à toxina 
pelos profissionais da odontologia, a fim de 
proporcionar uma modificação na qualidade de vida 
dos pacientes através da toxina botulínica, gerando 
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uma perspectiva de uma boa condição de saúde 
bucal e satisfação do paciente com o tratamento. 
Devido a grande procura atualmente pelo Botox, 
ocorre o incentivo dos profissionais a novas 
pesquisas sobre a utilização do produto.(MAGRO, 
SANTOS, MAGRO, FIOR, MATIELLO,KARLI,2015 
p.2,3) 

A toxina tem sido eficaz no tratamento de 
disfunção temporomandibular (DTM) (disfunção 
temporomandibular), que tem como causa por dor 
miofacial crônica, resultante de hiperatividade 
muscular mastigatória (apertamento e bruxismo) 
devido a exercícios intenso da musculatura. Apesar 
de sua efetividade a toxina ainda não apresenta 
estudos clínicos de efeito em longo prazo e seja 
seguro no tratamento do bruxismo. .(MAGRO, 
SANTOS, MAGRO, FIOR, MATIELLO,KARLI,2015 
p.2,3) 

Com o tratamento das articulações, dores 
musculares e glândulas salivares, a toxina botulínica 
pode ser utilizada em relação à estética, portanto as 
considerações faciais e musculares variam de 
paciente para paciente, necessitando de um 
diagnóstico específico do conjunto lábio, dente, 
exposição gengival para o correto tratamento. A 
indicação da toxina em casos de sorriso gengival 
deve ser feita após um diagnóstico da distância da 
margem gengival livre até a linha da borda inferior 
do lábio superior respeitando suas respectivas 
variações anatômicas e distâncias padrões de 
acordo com a literatura. Atualmente, o sorriso de 
uma pessoa pode expressar uma sensação de 
alegria, êxito, sensualidade, ou seja, ele é uma 
forma de comunicação, socialização e atração. 
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Portanto, vem se propondo um sorriso 
estereotipado, aumentando a exigência estética 
pelos pacientes. .(MAGRO, SANTOS, MAGRO, 
FIOR, MATIELLO,KARLI,2015 p.2,3 

É essencial um bom planejamento e 
indispensável o enceramento diagnóstico, pois 
possibilita melhor estudo sobre o caso e 
previsibilidade do resultado estético, permite que o 
paciente visualize as possíveis mudanças que 
podem ser feitas em seu sorriso. Permite traçar um 
plano de tratamento individual para cada paciente, e 
fazer um ensaio restaurador, confeccionar 
provisórios e peças definitivas em cerâmicas com 

base no enceramento. (ALVES, 

SANTANA,LANDIM, TAVARES, 2016, p.5,6) 
O mock-up, que tem como vantagens 

demonstrar várias opções de tratamento, como 
também a visualização do resultado estético, 
aprovação do tratamento pelos pacientes e mais 
segurança, pois diminui a possibilidade de erros
 no planejamento, devido  a falta
 de visualização prévia.  Essa técnica é 
fundamental para mostrar e discutir com o paciente 
o seu resultado do tratamento e possíveis 

limitações, alterações antes da finalização. (ALVES, 

SANTANA, LANDIM, TAVARES, 2016, p.5,6). 
Outra grande procura na área odontológica é 

o clareamento dentário, os dentes escurecidos 
causa desconforto ao paciente, podem ser tratados 
com o microabrasão, facetas ou coroas. Na busca 
de melhores soluções protéticas e estéticas o 
mercado tem aperfeiçoado a tecnologia e 
mecanismo dos materiais restauradores. Um 
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diagnóstico correto, bom planejamento do 
tratamento favorece uma reabilitação 

multidisciplinar. (ALVES, SANTANA, LANDIM, 

TAVARES, 2016, p.5,6). 
A harmonização estética é muito importante. 

Ter uma figura acolhedora transforma um ser 
humano mais bem aceito em seus círculos de 
convivência. Em semelhança a uma pessoa 
considerada não atraente, então no caso será bem 
mais qualificado profissionalmente aquela pessoa 
que for mais atraente dentro dos conceitos estéticos 
sendo considerada mais saudável e com uma vida 
mais prazerosa. 
(MARSON,PILOTO,ROCHA,LOLLI,PROGIANTE,
SILVA,2014,p28) 

A cada dia que passa o tratamento estético 
vem tomando proporções cada vez mais efetivas 
como alvo principal na maioria das abordagens ou 
especialidades dentro da odontologia. Por meio 
dessa vertente , os pacientes visam um sorriso 
harmonioso e atraente, além de corresponder suas 
expectativas pessoais , lhes proporcionem 
comodidade em meio a sociedade. .(MARSON, 
PILOTO, ROCHA, LOLLI, PROGIANTE, SILVA, 
2014, p26). 

A opinião do paciente contribui 
valorativamente para o sucesso do tratamento 
odontológico além de manter constantemente 
atualizado o estudo das variações de estética 
aceitáveis pelo público, facilitando a junção de ideias 
e aprimorando a relação profissional-
paciente.(MARSON,PILOTO,ROCHA,LOLLI,PRO
GIANTE,SILVA,2014,p26). 
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A harmonização bucal do paciente pode ser 
comprometida por alterações dentarias e esse fato 
pode trazer grandes mudanças na forma como o 
individuo se auto avalia. Muitas vezes afetando suas 
relações interpessoais, a avaliação da autoimagem 
e a autoestima podem ficar comprometidas. 
(OLIVEIRA, CUNHA,FAJARDO, ALVES 
REZENDE, 2014, PAG 24) 

Nos últimos anos a procura por clareamento 
dental como solução estética visando um sorriso 
harmonioso aumentou bastante, sendo essa uma 
ferramenta para o paciente se sentir bonito e dentro 
dos padrões aceitos pela sociedade, influenciando 
diretamente no bem estar e na autoestima. 
(OLIVEIRA, CUNHA, FAJARDO, ALVES 
REZENDE, 2014, PAG. 22) 

Os estudos de Tino et al.6 e Demarco et al.8 
comprovaram que a coloração dos dentes traz mais 
preocupação em detrimento do alinhamento e forma 
dos elementos dentários. Mostrando que apesar de 
ser apenas um fator que influencia na harmonia 
facial é de extrema importância, pois é de facial 
percepção. (OLIVEIRA, CUNHA, FAJARDO, 
ALVES REZENDE, 2014, PAG  22) 

A toxina tem sido eficaz no tratamento de 
disfunção temporomandibular (DTM) (disfunção 
temporomandibular), que tem como causa por dor 
miofacial crônica, resultante de hiperatividade 
muscular mastigatória (apertamento e bruxismo) 
devido a exercícios intenso da musculatura. 
(COLHADO; BOEING; ORTEGA, 2009). Apesar de 
sua efetividade a toxina ainda não apresenta estudos 
clínicos de efeito a longo prazo e seja seguro no 
tratamento do bruxismo. 
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Futuramente, com a realização de estudos 
clínicos randomizados controlados, com amostras 
representativas e com maiores tempos de 
acompanhamento, a BTX poderá ser avaliada 
quanto a sua real eficiência e segurança para o 
tratamento do bruxismo (FAOT et al., 2013; 
LOOBBEZZO et al., 2008; MMACHADO et al., 2011). 

Com o tratamento das articulações, dores 
musculares e glândulas salivares, a toxina botulínica 
pode ser utilizada em relação à estética, portanto as 
considerações faciais e musculares variam de 
paciente para paciente, necessitando de um 
diagnóstico específico do conjunto lábio, dente, 
exposição gengival para o correto tratamento. A 
indicação da toxina em casos de sorriso gengival 
deve ser feita após um diagnóstico da distância da 
margem gengival livre até a linha da borda inferior 
do lábio superior respeitando suas respectivas 
variações anatômicas e distâncias padrões de 
acordo com a literatura. Atualmente, o sorriso de 
uma pessoa pode expressar uma sensação de 
alegria, êxito, sensualidade, ou seja, ele é uma 
forma de comunicação, socialização e atração. 
Portanto, vem se propondo um sorriso 
estereotipado, aumentando a exigência estética 
pelos pacientes.(MAGRO, SANTOS, MAGRO, 
FIOR, MATIELLO,KARLI,2015 p.2,3) 

Além de se manter informado sobre as 
constantes mudanças do perfil de atração do sorriso, 
o profissional deve corresponder às exigências e 
cobiças de seus pacientes, com intuito de não obter 
somente satisfação estética, mas possibilidade da 
elevação da autoestima e melhoria no convívio 
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social. (MARSON, PILOTO, ROCHA, LOLLI, 
PROGIANTE, SILVA, 2014, p28). 

A aquisição de um sorriso harmonioso e 
sempre o objetivo fundamental de qualquer 
planejamento estético na área odontológica, pois e 
o encanto do sorriso que fara a dessemelhança 
entre o resultado estético considerável ou agradável 
em qualquer tratamento. (MARSON, PILOTO, 
ROCHA, LOLLI, PROGIANTE, SILVA, 2014, p28). 

Um sorriso esteticamente satisfatório é um 
dos principais intuitos da maioria dos pacientes que 
procuram o consultório odontológico, estimulado 
pelos padrões de beleza impostos pela sociedade, 
que demandam sorrisos cativantes e harmoniosos. 
Consentem que dentes brancos e estimulantes 
estejam ligados à saúde, joviabiliidade ,sucesso, 
expressividade e também do poderoso prestigio 
socioeconômico .Um sorriso harmônico com dentes 
bem posicionados e corretamente impostos no arco, 
com uma exposição correta dos dentes anteriores 
bem como um equilíbrio estético aceitável. 
(MARSON,PILOTO,ROCHA,LOLLI,PROGIANTE,
SILVA,2014,p28). 

Os órgão que mais influenciam na beleza 
determinada pelos padrões de estética facial são a 
boca e os olhos, preferencialmente nessa ordem. 

Atualmente grande parte da população 
considera que os dentes mais brancos demonstram 
saúde, além disso também é sabido que o baixo 
custo dos materiais clareadores e o aumento no 
numero de profissionais capacitados para fazer 
esses procedimentos tornou o clareamento dentário 
mais cobiçado mesmo entre pacientes com dentes 
naturalmente brancos, sendo esse o desejo antes 
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ate mesmo das trocas de restaurações de 
amalgama ou tratamento ortodôntico. Essas 
situações fazem com que os clareamentos sejam 
feitos com intervalos bastante curto e com diversas 
repetições. (OLIVEIRA, CUNHA,FAJARDO, 
ALVES REZENDE, 2014, PAG 22). 

Estudos demonstram que pacientes após 
realizar clareamento dental tendem a ter mais 
satisfação consigo mesmo, um visível aumento de 
autoestima e qualificando a relação consigo mesmo. 
(OLIVEIRA, CUNHA,FAJARDO, ALVES 
REZENDE, 2014, PAG 22) 

Com a grande frequência de indicações da 
toxina botulínica, ela vem entrando no mercado, 
quando bem aplicada, um produto de escolha para 
tratamento de várias disfunções em odontologia. 
Aumentando a procura por aperfeiçoamento em 
cursos relacionado à toxina pelos Cirurgiões Dentista, 
a fim de proporcionar uma modificação na qualidade 
de vida dos pacientes através da toxina botulínica, 
gerando uma perspectiva de uma boa condição de 
saúde bucal e satisfação do paciente com o 
tratamento. Com a grande procura atualmente pelo 
Botox, incentivando os profissionais a novas 
pesquisas sobre a utilização do produto. (MAGRO, 
SANTOS, MAGRO, FIOR, MATIELLO,KARLI,2015 
p.2,3) 
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É evidente a importância de reciclar e 
contemporizar as direções e as perspectivas que as 
especialidades odontológicas vão alcançando, na 
medida das suas evoluções e dos seus registros ao 
longo das sucessivas gerações de profissionais que 
as abraçam. Toda essa dinâmica está baseada na 
evolução da Odontologia e dos seus apêndices 
especializados, nas novas habilitações (fruto das 
novas habilidades) que a profissão vai 
disponibilizando pela evolução do seu conhecimento 
e na percepção social, econômica e cultural 
daqueles a quem serve por finalidade – no caso a 
população, que pretende e necessita usufruir de 
todo esse desenvolvimento do conhecimento 
técnico e científico para a melhora da sua qualidade 
de vida. 

Segundo o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP), 
compreendemos que a Periodontia é a 
especialidade que tem como objetivo estudar e 
manusear os tecidos de suporte e circundantes dos 
dentes e dos seus substitutos. Isso é proporcionado 
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pelo diagnóstico, pela prevenção, pelos tratamentos 
das alterações nesses tecidos, (considerando as 
possíveis interações e manifestações das condições 
sistêmicas para o periodonto), chegando as bases 
para a terapia de manutenção para o controle da 
saúde através da boca. 

O cirurgião dentista especialista em 
periodontia age diretamente na iniciação e 
progressão da doença periodontal inflamatória. Ela 
está relacionada à presença da placa bacteriana, e 
representa o principal fator etiológico envolvido. 
(MEIRA, TODESCAN, et al., 2007) 

As atuações do profissional especialista em 
periodontia é a  avaliação diagnóstica e 
planejamento do tratamento, controle dos agentes 
etiológicos e dos fatores de risco das doenças dos 
tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos 
seus substitutos procedimentos preventivos, 
avaliação da influência da doença periodontal em 
condições sistêmicas, clínicos e cirúrgicos para 
regeneração dos tecidos periodontais e peri-
implantares planejamento e instalação de implantes 
e restituição das estruturas de suporte, enxertando 
materiais naturais e sintéticos procedimentos 
necessários à manutenção da saúde. 
 
Terapia antimicrobiana na periodontia 
 

A doença periodontal é uma patologia 
infecciosa que tem início com a infecção por 
bactérias, acometendo os tecidos periodontais, 
podendo resultar na progressiva perda de inserção 
do osso alveolar e conjuntiva. (MEIRA, TODESCAN, 
et al., 2007) 
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A remoção mecânica é a forma de tratamento 
mais indicada. Entretanto, nem sempre a alisamento 
e raspagem resultam em prognósticos satisfatórios, 
como forma de auxiliar na obtenção de bons 
resultados, surgiram os antimicrobianos de ação 
local, sendo atualmente empregados em diversos 
tipos de formulações. A literatura afirma que são de 
fato eficientes. Entretanto, aspectos como acesso e 
preço são discutidos. (MEIRA, TODESCAN, et al., 
2007) 

Se o paciente estiver problemas relacionados 
à dor é o ponto de partida para o início do 
tratamento, o objetivo secundário e reestabelecer a 
função mastigatória. O profissional precisa também 
estar atento às expectativas do paciente em relação 
ao tratamento tendo como objetivo reestabelecer as 
expectativas da estética do paciente. 
(BARROS,2010, p.35) 

O uso adicional de antibióticos torna-se uma 
opção de terapia, , esta técnica visa reduzir os 
patógenos quando a técnica convencional 
isoladamente não alcança o sucesso 
esperado.Fonte inválida especificada. 

Uma infinidade de agentes antimicrobianos 
de uso sistêmico ou local têm surgido com a 
finalidade de auxiliar no tratamento da doença 
periodontal nas duas últimas décadas, estes agem 
como auxiliares no tratamento convencional.Fonte 
inválida especificada. 

A placa bacteriana representa o principal fator 
etiológico envolvido na evolução da doença 
periodontal inflamatória, e embora a literatura 
mostre que patogênese dessa doença é bastante 
complexa, envolvendo também a resposta imune do 
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hospedeiro, há evidencias científicas do papel da 
placa bacteriana, como fator etiológico da patologia. 
Fonte inválida especificada. 

A literatura atual é concisa ao afirmar o 
benefício adquirido pelo uso de antimicrobianos 
locais, porém evidencia para o fato de que seu uso, 
apesar de vantajoso, deve ser feito de maneira 
adjunta a remoção mecânica convencional da placa, 
pois uma técnica isolada não é capaz de remover 
completamente os microrganismos presentes. Além 
disso, o mercado nacional é carente destes 
dispositivos, necessitando, com isso, que eles sejam 
adquiridos por importação, o que aumenta os custos 
e dificulta a sua aquisição e interferindo diretamente 
na viabilidade.Fonte inválida especificada.Fonte 
inválida especificada. 

Sendo assim, ao serem considerados a 
acessibilidade e o custo, os antimicrobianos locais 
ainda são inviáveis para a realidade clínica do 
periodontista do Brasil. São necessários novos 
estudos longitudinais prospectivos e controlados 
que visem elucidar o real benefício do emprego 
destes. Comprovada a eficácia terapêutica, torna-se 
essencial solucionar problemas como acessibilidade 
e custo, para que o sua utilização se torne viável e 
passe a fazer parte da rotina do periodontista 
brasileiro.Fonte inválida especificada. 

Com isso, a busca por produtos naturais com 
atividade antibacteriana no combate a doenças que 
afetam o dente tem se destacado, principalmente 
com o advento da resistência bacteriana a 
antibióticos e efeitos colaterais associados ao uso 
da clorexidina. Sendo assim, o tratamento 
preventivo aliado a utilização de produtos naturais 



 57 

poderia reduziria a alta incidência de doenças que 
afetam o dente, como à doença periodontal.Fonte 
inválida especificada. 

A terapia de raspagem periodontal busca 
deixar saudável os tecidos periodontais, porém a 
recolonização da área subgengival pelos patógenos, 
resultado da falha da terapia preventiva de 
manutenção, pode culminar em uma doença 
recorrente. Desta forma produtos naturais poderiam 
auxiliar no controle do crescimento do biofilme 
dental subgengival.Fonte inválida especificada. 

A evidencia cientificas aponta que o biofilme 
dental estruturado pode interferir na ação de várias 
drogas. Com isso, é indiscutível a importância de 
pesquisas direcionadas para utilização de plantas 
medicinais como parte integrante do tratamento 
preventivo e curativo da doença periodontal. Visto 
que, plantas medicinais com comprovada atividade 
sobre a produção de matriz extracelular podem ser 
bastante eficientes, e, portanto, devem ser 
selecionadas para pesquisas científicas 
relacionadas ao controle químico da placa 
bacteriana subgengival e supragengival. Fonte 
inválida especificada. 

 
Cirurgia Plástica Periodontal  
 

Nos dias atuais a estética vem sendo muito 
procurar por pacientes que cada vez mais estão em 
busca de sorrisos bonitos, porém o periodonto está 
interligado com a estética de forma alguma pode ser 
negligenciado pelos profissionais. Portanto os pré-
requisitos necessitam ser seguidos e bem 
executados. (GREGNANIN,2010, p.88). 
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Quando a doença periodontal já está 
instalada. Para promover o biofilme e 
consequentemente obter a desinfecção através da 
remoção de microrganismos patogênico, a terapia 
inicial consiste na raspagem, alisamento radicular e 
remoção mecânica do cálculo.Fonte inválida 
especificada.Fonte inválida especificada. 

 Um dos procedimentos indicados para 
correção do tamanho da altura e espessura gengival 
é a gengivectomia que consiste na eliminação da 
gengiva inserida e papilar no caso de pacientes 
saudáveis, além das correções de estéticas esse 
procedimento elimina bolsas periodontais, 
processos inflamatórios, aumenta a cora clínica e 
altera os quadros de hiperplasia até mesmo os 
causados por medicação. (BARROS,2010, p.32) 

Os procedimentos de gengivectomia 
necessariamente precisam ter uma quantidade 
mínima suficiente para ser realizada, associada com 
a gengivoplastia para modificar o tecido gengival. A 
cirurgia de gengivoplastia ao contrário da 
gengivectomia pode ser feita isolada se preciso. E 
ajuda na diminuição de espessura de gengiva 
inserida modifica a morfologia da papila melhorando 
a forma anatômica além da estética. 
(BARROS,2010, p.35). 

A gengivoplastia deve ser feita em pacientes 
que não possuem doenças inflamatórias 
periodontais, portanto em procedimentos estéticos e 
muito realizada com intuito de corrigir e adequar 
deformidades gengivais, possibilitando resultados 
satisfatórios. (BARROS,2010, p.32). 

Neto e Damim (2009) ressaltaram que a 
procura por um bonito sorriso tem significado um 
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fator frequente dentro dos consultórios 
odontológicos, por parte dos pacientes que desejam 
resultados estéticos favoráveis, além da saúde 
bucal. No entanto, para obter um sorriso harmonioso 
é necessário possuir simetria entre a estrutura dos 
lábios, contorno gengival e dentes, que pode ser 
alcançado por procedimento de aumento de coroa 
clínica. 
          Na prática clínica, as cirurgias plásticas 
periodontais estão disponíveis para uso corrente, 
restabelecendo o desenho e a função do tecido 
gengival com alteração. Uma correta indicação 
dessas cirurgias levará ao sucesso clínico, com 
potencialidade de melhora estética e funcional 
(MACIEL; MARTINS, 2013).  

Entretanto, o desfecho estético do tratamento 
não está acoplado apenas de fatores localizados, 
mas sim de harmonia entre a posição dos elementos 
dentários em relação à gengiva, lábios e rosto do 
paciente. Esses conceitos são fundamentais para a 
indicação e realização da gengivectomia, que se 
trata de cirurgia periodontal ressectiva, com 
finalidade estética, que também pode ser utilizada 
para corrigir hiperplasias teciduais (PEDRON et al., 
2010; NEMCOVSKY et al., 2001). 

A hiperplasia gengival é o aumento 
exagerado do tecido gengival e é um dos fatores que 
pode proporcionar resultado estético desfavorável, 
prejudicando a saúde periodontal. Pode ser induzida 
tanto por biofilme dental, nos pacientes com 
higienização deficiente, quanto em pacientes que 
utilizam drogas como fenitoína, bloqueadores de 
canal de cálcio e ciclosporina, ou aida pode ser 
resultado de inflamação associada a problemas 
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sistêmicos, tais como diabetes, gravidez ou irritação 
local provenientes de aparelhos ortodônticos 
(GUSMÃO et al., 2009; JORDÃO et al., 2007; 
SUZUKI et al., 2008) há pessoas que ao sorrirem 
expõem uma grande faixa de gengiva, chamado de 
sorriso gengival, desfavorecendo a estética do 
sorriso, em alguns casos, quando o tecido gengival 
cobre parcialmente a coroa dos dentes, o tratamento 
indicado é a cirurgia periodontal ressectiva 
(GUSMÃO et al., 2006; PASCOTTO et al., 2005). 

A gengivectomia é uma cirurgia ressectiva 
estética, de fácil execução, apresenta bons 
resultados quando empregada corretamente, como 
em casos de coroa clínica curta, profundidade de 
sondagem maior ou igual a 3mm, sem perda óssea 
e com extensa faixa de gengiva queratinizada, 
melhorando assim a estética dental (FERNÁNDEZ; 
GONZÁLEZ et al., 2005; HENRIQUES, 2004). 

Segundo PRICHARD (1966), a demasia 
gengival não causa apenas problemas estéticos, 
mas também funcionais, como a diminuição da 
proteção do traumatismo da carga mastigatória ou 
contribuindo com a doença gengival. Muitas vezes 
também aparecem, pelo próprio excesso de 
gengiva, falsa bolsas periodontais que irão colaborar 
na manutenção do processo de inflamação. 

Posteriormente a cirurgia, necessita - se 
enfatizar a importância da manutenção do 
periodonto, por meio do adequado controle do 
biofilme dental, consultas constantes ao cirurgião 
dentista para a adequada terapia periodontal de 
suporte (manutenção periodontal), para manter a 
estética satisfatória, além de garantir a saúde dos 
tecidos gengivais (PEDRON et al., 2010) 
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A junção dos tecidos gengivais forma o 
espaço biológico que neles estão inseridos o epitélio 
juncional e inserção conjuntiva, eles proporcionam 
defesa que é um requisito muito importante nos 
procedimentos cirúrgicos. Os seus valores 
respectivos são sulco gengival 0,69 mm, epitélio 
juncional 0,97 e inserção conjuntiva 1,07, deve 
sempre deixar 3 mm entre a crista óssea e a gengiva 
livre sendo necessário deixar 1 mm para 
restabelecer a formação do sulco gengival, dessa 
forma as chances de erro nos procedimentos 
cirúrgicos periodontais são mínimas. (GREGNANIN, 
2010, p. 92)  
 

Pode-se concluir, enfim, que a gengivectomia 
é uma cirurgia ressectiva gengival empregada 
dentro da Periodontia para aumento de coroa 
clínica, é um procedimento de fácil execução, 
efetivo, ajuda na estética dental e na saúde 
periodontal. Quando bem empregada oferece 
resultados favoráveis, restabelecendo a saúde e a 
estética ao paciente. 

 
 

 
Cirurgia ressectiva coadjuvante à estética dental 

 
Quando as coroas dentárias estão em 

desarmonia em relação ao tecido gengival a 
periodontia pode através de técnicas resolver o 
problema do paciente e devolvendo estética função 
e satisfação, melhorando até mesmo o cotidiano e 
convivência social do indivíduo. (BARROS,2010, 
p.32) 



 62 

Todos os tipos de procedimentos 
odontológicos jamais poderão agredir o tecido 
periodontal, sendo assim é necessária uma boa 
adaptação marginal melhores condições para 
escovação e margens adequadas. Qualquer erro ou 
negligência nesses casos pode acarretar erros e 
danos às distâncias biológicas. O objetivo principal 
de todo procedimento é de forma adequada 
proporcionar relações favoráveis para o periodonto 
de proteção. (GREGNANIN,2010, p.88). 

          A recessão gengival é definida como a 
migração apical da margem gengival em relação à 
junção cemento-esmalte (JCE). Esta modificação 
periodontal pode agredir dentes isolados ou grupos 
de dentes (BORGUETTi & MONNETCORTIi, 2011). 

Algumas etapas também devem ser feitas 
após a cirurgia como proteção da ferida, a correta 
higienização oral para evitar o biofilme dental, o 
cirurgião dentista também precisa fazer orientações 
e prescrições se necessário. (GREGNANIN, 2010, p 
94). 

A negligência do profissional na classificação 
do tipo de gengiva faz com que procedimentos em 
paciente com pouca mucosa ceratinizada, 
problemas pode gerar defeitos como retração 
gengival exposição de tecido ósseo e até mesmo a 
perda do dente. (GREGNANIN, 2010, p 94). 

Conclui-se que apesar dos pacientes 
procurarem o profissional embasados mais na 
estética, o profissional deve estar atento aos mais 
importante que é a função mastigatória do paciente, 
além de ser orientado e de extrema importância os 
cuidados pré e pós-operatórios. (GREGNANIN, 
2010, p 94). 
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Recessões Gengivais e Lesões Cervicais 

 
          PAQUETTE e SHEETS (2002), relatam que 
as limitações físicas e psíquicas dos pacientes 
devem ser relevadas. É de extrema importância que 
o cirurgião dentista alerte o paciente sobre os 
possíveis obstáculos do tratamento e possíveis 
resultados indesejáveis que podem surgir. 

A migração apical da margem gengival 
mostra o cemento à cavidade oral, transformando 
em envolvimento estético, hipersensibilidade 
dentinária, impacção alimentar, disposição a cáries 
radiculares, dor no momento da mastigação ou 
escovação e impedimento no controle de biofilme 
oral (YARED ET AL., 2006; PEREIRA, 2007; 
RODRIGUES ET AL., 2010; KINA ET AL., 2014) 

A etiologia da recessão gengival é julgada 
multifatorial (YARED ET AL., 2006; KATO-
SEGUNDO & ALVES, 2007; SANTAMARIA ET AL., 
2009), tornado escovação traumática e a inflamação 
provocada pelo biofilme oral os essenciais fatores 
etiológicos (PEREIRA, 2007; LINDHE ET AL., 
2010). 

 Outros fatores predisponentes são: mau 
posicionamento dentário, deiscência do osso 
alveolar, oclusão traumática e freios com inserção 
papilar ou na margem gengival (LINDHE ET AL., 
2010; LACERDA ET AL., 2011). 
            A eliminação dos fatores etiológicos, o 
controle de biofilme oral e a adequação das técnicas 
de escovação deve estabilizar a progressão das 
recessões, porem para a resolução da exposição 
radicular, a intervenção cirúrgica para o 
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recobrimento radicular pode estar assinalada 
(SANTAMARIA ET AL., 2007; PEREIRA, 2007). 
           Afeta, principalmente, a face vestibular de 
caninos e pré-molares de adultos e idosos, contudo 
pode se desenvolver na superfície de outros dentes 
e em qualquer idade (CONCEIÇÃO ET AL., 2007). 
           As lesões são apontadas como decorrentes 
de processos crônicos de dissolução ácida (erosão), 
do desgaste mecânico repetitivo provocado pela 
força da escovação (abrasão) e de micro fraturas 
provocadas pela ação de forças mastigatórias 
excessivas na oclusão traumática (abfração) 
(TERRY ET AL., 2003; BARTLETT & SHAH 2006; 
HOEPPNE ET AL., 2007; CARVALHO, 2010). 

 
           Tem como propriedades uma superfície dura, 
lisa, polida, rasa, com contorno regular e em forma 
de “V” (TERRY ET AL., 2003; BARTKETT & 
SHAH2006; CONCEIÇÃO ET AL., 2007; 
CARVALHO, 2010). 

 A abfração exibe-se clinicamente como uma 
lesão funda, com formato de cunha e margens bem 
definidas (PAIVA ET AL., 2003; BRENTEGANI ET 
AL., 2006; CONCEIÇÃO ET AL., 2007) 
           Conquanto cada tipo de lesão tenha sinais 
clínicos exclusivos, muitas vezes o diagnóstico será 
apenas de lesão cervical não cariosa. Uma lesão 
cervical pode contornar a coroa do dente (esmalte 
e/ou dentina), exclusivamente a superfície da raiz 
(cemento e/ou dentina), ou deve atingir coroa e raiz 
simultaneamente. 

Dentro de qualquer planejamento é 
necessário avaliar fatores como: características 
anatômicas locais, altura e profundidade da lesão 
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cervical não cariosa, extensão das áreas de coroa e 
raiz afetadas, altura da recessão gengival, 
apresentação de tecido queratinizado apical ao 
defeito e requisições estéticas do paciente 
(SANTAMARIA ET AL., 2007; SANTAMARIA ET 
AL., 2013). 
           Em relação ao tratamento cirúrgico para o 
recobrimento radicular, os estudos são unânimes 
em admitir que o retalho posicionado coronalmente 
associado ao uso do enxerto de tecido conjuntivo 
exibe resultados estáveis, satisfatórios e previsíveis 
(ZUCCHELLI ET AL., 2006; SANTAMARIA ET AL., 
2007; PINI-PRATO ET AL., 2010; SANTAMARIA ET 
AL., 2011; MCGUIRE  ET AL., 2012). 
 
           O retalho posicionado coronalmente e o 
enxerto de tecido conjuntivo foram as técnicas mais 
analisadas e são as que semelham apresentar maior 
previsibilidade de recobrimento radicular 
(SANTAMARIA ET AL., 2011).  
 Por isso, reconhecer a anatomia e as 
características de cada lesão cervical (erosão, 
abfração e abrasão) é interessante para a condução 
da eliminação desses fatores (HOEPPNER ET AL., 
2007) 
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Em 2008, foi estabelecida por meio do Projeto 
de Lei Nº2.776/2008 a obrigatoriedade da presença 
do cirurgião dentista em unidades de Terapia 
intensiva. Este Projeto de Lei garante assistência 
odontológica em pacientes internados em UTIs. Por 
conseguinte, a atuação do odontólogo na unidade 
de terapia intensiva é de extrema relevância pois 
este favorece um tratamento multidisciplinar 
contribuindo na recuperação e melhoria da 
qualidade de vida de pacientes hospitalizados. 
(SCHLESENER et al., 2012) 

A odontologia hospitalar é estabelecida na 
literatura como um conjunto de práticas seja em 
baixa, média ou alta complexidade, que tem como 
objetivo a terapêutica e prevenção de doenças por 
meio de procedimentos em nível hospitalar onde o 
foco principal é o cuidado de pacientes críticos que 
carecem de tratamentos especiais. (SALDANHA et 
al., 2015) 

A cavidade bucal é o sitio do corpo humano 
que exibe a maior variedade de microrganismos, 
sendo composta por mais de 300 espécies de 
bactérias. Fatores externos agem também sobre a 
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microbiota bucal a exemplo pode se citar o 
tabagismo, alcoolismo, antibioticoterapia, 
permanência em hospitais, estado nutricional e a 
higiene bucal. (SALDANHA et al., 2015); (MORAIS 
et al., 2006) Além de fatores intrínsecos do paciente 
como genética e idade. (MORAIS et al., 2006) 

Entretanto, as superfícies rígidas 
encontradas na cavidade oral, não passam por 
processo descamativo, o que propicia a formação e 
agrupamentos de microrganismos, conhecidos 
como placa bacteriana. A placa fornece também às 
bactérias proteção, inclusive contra agentes 
antimicrobianos. (MORAIS et al., 2006) 

Na unidade de terapia intensiva, a 
monitorização dos sinais vitais, órgãos e sistemas, 
são essenciais para evitar o envolvimento de outros 
órgãos, contribuindo para a ampliação de um 
diagnóstico que já é considerado desfavorável, o 
que também inclui os prognósticos relacionados ao 
sistema estomatognático, levando em consideração 
que doenças periodontais são de alta incidência, 
prevalência e agressividade em pacientes 
internados em UTIs. (MORAIS et al., 2006)  

Mesmo estando no início das pesquisas, essa 
nova percepção da periodontia permite relacionar a 
periodontopatia com doenças capazes de levar o 
paciente a óbito. Pesquisas apontam que a segunda 
causa de infecção hospitalar é a pneumonia 
nosocomial que está associada a ventilação 
mecânica. É uma infecção debilitante, 
principalmente no paciente idoso e imunodeprimido 
que exige atenção especial. Tal doença também é 
responsável por um significativo índice de 
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mortalidade e morbidade em pacientes de todas as 
faixas etárias. (MORAIS et al., 2006) 

A habilidade manual está diretamente ligada 
com instruções de limpeza da cavidade oral e em 
todos os casos requerem a compreensão de 
pessoas próximos dos enfermos. Na maioria dos 
casos, problemas mentais ou físicos não permitem 
uma limpeza oral de forma adequada, com isso, se 
torna imprescindível a presença de indivíduo 
preparado para exercer tal ação. Contudo, um 
discernimento entre os enfermos levando em 
consideração se ele está desperto, adormecido ou 
se faz o uso de aparatos que auxiliam sua 
respiração, assim determinando o estado do 
paciente e a abordagem que será realizada. (DOS 
SANTOS SOUSA et al., 2014) 

A presença de um profissional especializado, 
expande de forma expressiva a qualidade da 
limpeza da cavidade oral. Junto à isso, a ocorrência 
de doenças do trato respiratório é diminuída em 
enfermos adultos de alto risco sob terapia paliativa 
e em especial os que estão mantidos em UTI. Com 
isso, um novo papel é assumido pelo cirurgião-
dentista no intuito de ampliar seu espaço no 
ambiente hospitalar. (DOS SANTOS SOUSA et al., 
2014) 

É notório que o paciente hospitalizado e seus 
familiares se preocupam com a doença atual, motivo 
da internação, sendo de extrema importância a 
presença de um Cirurgião-Dentista nesse ambiente, 
proporcionando atividades educativas, preventivas e 
até curativas, já que, está comprovado a relação de 
doenças bucais com doenças sistêmicas, podendo 
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surgir novos problemas ou até mesmo agravar as 
doenças já existentes. (WAYAMA et al., 2014) 

Sendo assim, o zelo com a disposição física 
e mental integral do paciente é de suma importância 
para resguardar infecções generalizadas em outros 
sítios e órgãos que não estejam relacionados com o 
empecilho inicial. Tal fato, iria corroborar com a piora 
do estado clínico. (DOS SANTOS SOUSA et al., 
2014) Logo, exames complementares devem ser 
avaliados por um cirurgião dentista qualificado a 
realizar tal ação, assim como identificar e tomar as 
devidas precauções na presença de situações 
emergenciais e lesões bucais. (DOS SANTOS 
SOUSA et al., 2014); (WAYAMA et al., 2014) 

A Literatura menciona que pacientes 
hospitalizados geralmente apresentam higiene oral 
insatisfatória e a ausência do controle da placa 
bacteriana no meio bucal pode favorecer a interação 
de microrganismos assim, aumentando a 
possibilidade de doenças oportunistas. 
(SCHLESENER et al., 2012) Estudos atuais indicam 
que pacientes de UTI exibem higiene bucal 
deficiente, com quantidade expressivamente maior 
de biofilme do que indivíduos que vivem integrados 
na sociedade. (MORAIS et al., 2006) 

É comprovado cientificamente que a 
quantidade de biofilme em pacientes da Unidade de 
Terapia Intensiva, aumentam de forma proporcional 
ao tempo de internação, juntamente com o aumento 
de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme 
bucal. Uma característica importante do biofilme é 
proteção das bactérias, tornando-as mais 
resistentes aos antibióticos. Além dos pacientes 
com alteração do nível de consciência, condição 
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comum na UTI, um fator de relevância é a frequência 
com que as secreção da boca é aspirada por esses 
enfermos. (MORAIS et al., 2006) 

Dessa forma, com o objetivo de melhorar a 
saúde sistêmica do paciente hospitalizado e 
considerando toda complexidade do organismo 
humano, a equipe multidisciplinar visa, de forma 
segura e eficiente, proporcionar um tratamento 
integral. Sendo assim, a odontologia hospitalar entra 
no quadro de profissionais que proporcionam a 
melhoria da saúde geral e a qualidade de vida 
desses pacientes nesse ambiente. (WAYAMA et al., 
2014) 

O Cirurgião-Dentista deve acrescentar-se à 
equipe multiprofissional em benefício do paciente 
crítico. Uma vez que a higiene bucal deficiente e a 
presença de doença periodontal no paciente de UTI, 
caracteriza um fator de risco para favorecer o 
desenvolvimento de pneumonia nosocomial. 
(MORAIS et al., 2006)  

Vale ressaltar, que a saúde dos pacientes 
internados em UTI, comumente se apresenta 
enfraquecida, requerendo atenção especial. Logo o 
profissional deve estar capacitado para o 
atendimento odontológico. (SALDANHA et al., 2015) 
É indiscutível o resultado de várias pesquisas que 
demonstram a relação entre doenças orais e 
doenças sistêmicas, comprovando que patologias 
bucais podem ser foco de disseminação de 
microrganismos com efeito de metástase. Sendo 
assim, a saúde oral colabora na prevenção e até na 
melhora de determinadas situações sistêmicas, 
devendo ser englobada a saúde geral de qualquer 
indivíduo. Médicos, cirurgiões dentistas e 
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enfermeiros devem se conscientizar e entender a 
relação e a importância da saúde bucal com a saúde 
geral do paciente. (WAYAMA et al., 2014) 

Wayama (2014) realizou uma pesquisa com 
600 cirurgiões-dentistas, contendo 4 perguntas com 
o objetivo de analisar o conhecimento e opinião 
desses profissionais em relação a atuação do 
dentista na Odontologia Hospitalar. Alguns dos 
resultados obtidos, de relevância, mostram que 49% 
dos entrevistados nunca tiveram experiência 
hospitalar; 26% acreditam que essa vivência 
interessante; 46% não gostam de ambiente 
hospitalar ou não julgam importante essa interação 
e 24% acreditam ser um ambiente destinado a 
especialistas. Em relação a opinião dos 
entrevistados, 64% acreditam que a grade curricular 
da graduação é deficiente nessa área de atuação; 
35% demonstraram interesse em ao menos 
conhecer a atuação e execução do cirurgião-
dentista na estrutura hospitalar; 24% desejaram ser 
capacitados a atuar em hospitais. (WAYAMA et al., 
2014) 

Estudos revelam que há uma grande 
deficiência no currículo da graduação em relação a 
Odontologia Hospitalar. A maioria dos profissionais 
não tiveram contato com essa área de atuação na 
formação, e muitos não consideram importante a 
atuação do Cirurgião-Dentista no ambiente 
hospitalar. Resultados como esses demonstram a 
falta de informação desses profissionais. (WAYAMA 
et al., 2014) 

Desta forma, é de suma importância os 
profissionais estarem conscientes quanto a função 
do cirurgião dentista em ambiente hospitalar. O 
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objetivo do cirurgião dentista em ambiente hospitalar 
tem a função de efetuar exames clínicos de forma 
correta, notar se existe a existência de alterações 
bucais no paciente internado e retirar focos de 
infecções por intermédio de restaurações, 
raspagens, cirurgias, medicamentos, cuidar de 
danos orais e executar tratamentos paliativos. Com 
isso, possibilita que a terapêutica médica seja 
realizada de forma ininterrupta, fazendo com que o 
paciente tenha sua recuperação ideal. (SALDANHA 
et al., 2015); (DOS SANTOS SOUSA et al., 2014) 

Observa-se padrões necessitando de 
mudanças no ambiente hospitalar, mesmo com a 
grande importância da limpeza oral em pacientes 
internados, obstáculos são enfrentados por 
cirurgiões-dentistas em hospitais que expandem a 
área de atuação profissional. A troca do local de 
trabalho do odontólogo pode ser, na maioria das 
vezes, um desses obstáculos, pois estão habituados 
com a rotina clínica de seus consultórios 
particulares. (DOS SANTOS SOUSA et al., 2014) 

É incontestável a influência da condição bucal 
na evolução do quadro dos pacientes internados na 
unidade de terapia intensiva. Desqualificando um 
pensamento retrógado que é enfrentado pelo 
cirurgião-dentista ao tentar ingressar a equipes 
multidisciplinares presente na UTI, que tinha como 
premência a baixa prioridade do procedimento 
odontológico diante dos numerosos problemas 
apresentados pelo paciente. (MORAIS et al., 2006) 

No entanto, poucas faculdades Brasileiras 
oferecem a disciplina Odontologia Hospitalar, o que 
vem sendo discutido por Entidades competentes 
com o intuito de inseri-la na grade curricular com o 
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objetivo de aumentar a atuação do Cirurgião-
Dentista em Hospitais, tamanha a importância da 
integralidade dos atendimentos a esses pacientes. 
(WAYAMA et al., 2014) 

Mesmo diante do exposto, muitos 
profissionais na área da saúde e até mesmo 
Cirurgiões-Dentistas, não sabem da importância de 
sua atuação no ambiente hospitalar, limitando-se a 
atendimentos em consultórios particulares e postos 
de saúde da rede pública, sendo indicado para 
hospitais apenas casos específicos. (WAYAMA et 
al., 2014)  
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6. ONCOLOGIA 
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O nome dado a um agrupamento de mais de 

cem patologias que tem em comum o crescimento 
descontrolado de células que invadem e ocupam 
órgãos e tecidos, podendo debandar-se para outras 
regiões do corpo é câncer. Essas células tendem a 
ser muito incontroláveis e agressivas dividindo-se 
ligeiramente, determinando a formação de 
neoplasias malignas. (KROETZ, CZLUSNIAK; 2003; 
P. 42) 

Atualmente são adotadas três modalidades 
principais de tratamento das neoplasias malignas: 
cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A 
quimioterapia e a radioterapia agem destruindo ou 
inibindo o ciclo de crescimento das células que se 
multiplicam rapidamente, não discriminando as 
células neoplásicas das células normais. De modo 
conseqüente, essas duas terapias produzem vários 
efeitos colaterais que irão se revelar também na 
cavidade bucal, e a cirurgia que é específica para o 
tecido. (KROETZ, CZLUSNIAK; 2003; P. 44)  

Esses efeitos podem até mesmo complicar a 
continuidade da oncoterapia, a radioterapia pode 
causar complicações como a mucosite, alguns 
danos irreversíveis para as glândulas salivares, 
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cárie de radiação e osteorradionecrose e o 
tratamento cirúrgico para o câncer é extremamente 
mutilador. (VIEIRA, LEITE, MELO, FIGUEIREDO; 
2013; P. 37) 

Pacientes portadores de câncer necessitam 
de preferência no atendimento odontológico para 
evitar o atraso da terapia antineoplásica, o almejável 
é que estes sejam examinados pelo cirurgião 
dentista assim que tiverem o diagnostico de sua 
patologia em mãos, para que o tratamento 
odontológico, preferivelmente, anteceda o 
oncológico. (ALBUQUERQUE, MORAIS, SOBRAL; 
2007; P. 275) 

A abordagem inicial deve incluir a análise da 
situação dentária, deve estabelecer a adequação do 
meio bucal e extinguir as condições infecciosas 
anteriormente existentes, ás condições que 
permitem o surgimento de infecções vem da má 
higienização bucal, existência de raízes residuais e 
quadros patológicos periapicais e/ou periodontais, 
nesse momento todos os elementos dentários não 
restauráveis e/ou com problemas periodontais 
avançados devem ser extraídos para reduzir a 
possibilidade de seqüelas. (VIEIRA, LEITE, MELO, 
FIGUEIREDO; 2013; P. 38) 

Ao decorrer da fase aguda da doença, os 
pacientes devem ser atendidos por cirurgiões 
dentistas especializados juntamente com a equipe 
oncológica, já nos períodos de remissão e doença 
assintomática, o atendimento pode ser realizado em 
nível ambulatorial. (ALBUQUERQUE, MORAIS, 
SOBRAL; 2007; P. 275) 

A preparação para a terapêutica odontológica 
deve ter por preferência a orientação e a prática em 
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higiene bucal para que se tenha o controle da 
doença cárie e periodontal, a adequação do meio 
bucal, extinguindo fontes de traumas, como por 
exemplo, aparelhos ortodônticos, dentes e 
restaurações fraturadas, é a medida relevante para 
evitar infecções endodônticas e da mucosa oral. 
(ALBUQUERQUE, MORAIS, SOBRAL; 2007; P. 
275) 

O preparo bucal e as orientações passadas 
previamente ao paciente diminuem os índices de 
complicações, já que as manifestações bucais 
provenientes do tratamento anti-neoplásico, seja 
com radioterapia ou quimioterapia, são previsíveis. 
(KROETZ, CZLUSNIAK; 2003; P. 46) 

A presença de biofilme aumenta a gravidade 
da mucosite, além de predispor à inflamação 
gengival, que pode induzir sangramentos 
espontâneos, devido a uma possível plaquetopenia, 
por esse motivo os indivíduos necessitam de serem 
ensinados sobre como efetivar a higienização bucal, 
além disso, a orientação a respeito da dieta 
cariogênica também é de fundamental importância. 
Existe um protocolo de avaliação bucal que 
antecede o tratamento anti-neoplásico, que consiste 
em identificar os fatores de risco ao 
desenvolvimento de complicações bucais, tais 
como: má higiene bucal, infecções na região de 
molares, infecções periapicais, doença periodontal, 
cáries, restaurações com defeito, próteses mal 
adaptadas, dispositivos ortodônticos e outras fontes 
potenciais de irritação. (KROETZ, CZLUSNIAK; 
2003; P. 46) 

As causas de riscos bucais mais comuns para 
complicações bucais provenientes do tratamento 
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oncológico são: doença periodontal avançada, 
próteses mal ajustadas, infecções associadas com 
negligência da higiene oral, higiene oral inadequada 
e doenças dentárias pré-existentes, a maioria dos 
pacientes tem condições bucais precárias, dessa 
forma, durante e após o tratamento do câncer o 
tratamento odontológico objetiva eliminar ou 
estabilizar as condições bucais para minimizar a 
infecção local e sistêmica, conseqüentemente, 
aumentar a qualidade de vida do paciente, já que 
promover a saúde bucal ajuda a diminuir o risco das 
seqüelas oncoterápicas, que podem dificultar e até 
impedir a continuidade do tratamento e influenciar 
negativamente na qualidade de vida dos pacientes. 
(VIEIRA, LEITE, MELO, FIGUEIREDO; 2013; P. 37-
38) 

A mucosite, xerostomia temporária e 
imunodepressão, são as principais complicações 
colaterais da quimioterapia na cavidade bucal, 
possibilitando infecções dentárias e oportunistas, 
também nota-se hemorragias gengivais advindas da 
plaquetopenia e distúrbios na formação dos germes 
dentários quando realizada na fase de 
odontogênese, entre as consequências colaterais 
na cavidade oral, clinicamente importantes, 
encontra-se a interrupção da função e da integridade 
dos tecidos bucais, resultando em mucosite, 
gengivite, candidíase, xerostomia, trismo, cárie, 
osteorradionecrose, celulite e erupções na mucosa, 
entre outros, assim sendo, o tratamento antineo-
plásico juntamente aos efeitos colaterais bucais 
podem produzir desconforto e dor severa no local, 
nutrição deficiente, atrasos na administração ou 
limitações de dosagens nos tratamentos 
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antineoplásicos, aumento no tempo de 
hospitalização e dos custos e, em alguns pacientes, 
septicemia com comprometimento á vida. 
(ALBUQUERQUE, MORAIS, SOBRAL; 2007; P. 277 
- 279) 

Seguimos um protocolo clínico para evitar as 
complicações orais, que consiste nas seguintes 
orientações:  
- profilaxia, raspagem e polimento radicular, 
instruções de higiene bucal, dieta pobre em 
sacarose, prescrever bochechos com soluções 
fluoretadas, confeccionar moldeiras individuais para 
o tratamento caseiro com fluoreto, prescrever gel de 
fluoreto para uso diário nas moldeiras 
(preferencialmente neutro), eliminar as cáries ativas, 
reparar ou eliminar todas as fontes potenciais de 
irritação e/ou cúspides agudas, fraturadas, grampos 
quebrados, próteses mal adaptadas ou bandas 
ortodônticas e realizar exame e profilaxia freqüentes 
(a cada seis ou oito semanas), com restauração de 
cáries incipientes, quando necessário. Aindano 
paciente com xerostomia, a aplicação diária de um 
gel fluoretado, suplementado por bochechos, torna-
se necessária. Devemos manter o protocolo por pelo 
menos 12 meses após a radioterapia.  

O cirurgião-dentista desempenha um papel 
muito importante e fundamental no manejo clínico do 
paciente, essas complicações orais podem ser 
evitadas ou diminuídas, através da realização de um 
protocolo de atendimento odontológico é viável 
melhorar e priorizar a qualidade de vida antes, 
durante e após as terapias antineoplásicas 
(KROETZ, CZLUSNIAK; 2003; P. 46) 
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É de fundamental importância a presença do 
cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar 
oncológica para prevenção das complicações, 
realizando o exame físico extra e intrabucal, 
adequando o meio, realizando intervenções 
odontológicas antes do início do tratamento 
oncológico e no controle das complicações bucais 
agudas da quimioterapia e da radioterapia, para 
permitir o oferecimento adequado de cuidados 
odontológicos ao paciente, uma abordagem 
multidisciplinar é essencial para tratamento de 
pacientes submetidos à tratamentos anti-
neoplásicos, é importante que a equipe seja 
envolvida desde o início do tratamento oncológico, a 
avaliação que antecede o tratamento deve incluir 
também o histórico médico do paciente e o exame 
clínico odontológico deve ser realizado 
minuciosamente, além disso, a avaliação das 
experiências anteriores e a história odontológica do 
paciente podem ajudar a avaliar a capacidade de 
cumprir um programa preventivo de cuidados orais, 
nesse ponto a avaliação de capacidade de auto-
cuidado é importante. (ALBUQUERQUE, MORAIS, 
SOBRAL; 2007; P. 276) 

Precisamos ter consciência de que o paciente 
e sua família estão passando por um momento 
extremamente delicado de suas vidas, precisando 
de muita dedicação, atenção e apoio das pessoas 
envolvidas em sua terapia, sendo que tudo que for 
possível deverá ser feito para que os pacientes se 
sintam mais amparados e confiantes para vencerem 
a batalha. (KROETZ, CZLUSNIAK; 2003; P. 47) 
 
Gestação x Odontologia 
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 A gestação estabelece um processo 

fisiológico na vida da mulher. Porém dentro desse 
período ocorrem mudanças fisiológicas no 
organismo da gestante que refletem também na 
cavidade oral. Estudos mostram a relação existente 
entre a condição de saúde da cavidade oral e a 
saúde geral do corpo, bem como as suas 
implicações no feto. O pré-natal odontológico traz 
como principal objetivo cuidar e educar a gestante 
para ter um bebê saudável, desmitificar crenças e 
preocupações sobre a gravidez e o tratamento 
odontológico. É orientar a mãe sobre o controle de 
placa, amamentação, uso do flúor e cuidados com o 
futuro bebê. (BASTOS, SILVA, CARDOSO, 
FARIAS, FALCÃO; 2014; P.105).  

É imprescindível que a relação do trinômio 
médico/dentista/paciente redefina os padrões de 
atendimento em um contato preventivo amplo, com 
vistas à promoção de saúde. Deve-se estabelecer o 
intercâmbio de informações, buscando desenvolver 
um atendimento de qualidade à gestante e ao bebê. 
(BASTIANI, COTA, PROENZANO, FRACASSO, 
HONÓRIO, RIOS; 2010; P. 156-157). 

Instruções quanto à higienização da cavidade 
bucal durante o período gestacional são de extrema 
importância, pois é na gravidez o momento propicio 
para desmitificar mitos e preocupações sobre o 
tratamento odontológico e orientar sobre a 
importância do controle mecânico do biofilme 
dentário, dieta adequada e conscientizar a mãe 
sobre as possíveis alterações e manifestações 
bucais que podem ocorrer e o que pode ser feito 
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para preveni-las. (BASTIANI, COTA, PROENZANO, 
FRACASSO, HONÓRIO, RIOS; 2010; P. 155).  

A influência hormonal atua exacerbando a 
resposta da inflamação aumentando a 
permeabilidade vascular que possibilita a infiltração 
de líquidos nos tecidos perivasculares. A presença 
de estrógeno e progesterona diminui a resposta 
frente ao biofilme bacteriano que favorece aumento 
da mobilidade dentária, aumento do fluido gengival 
e da profundidade do sulco gengival. Durante a 
gestação a secreção de hormônio é trinta vezes 
mais para o estrogênio e dez vezes mais para a 
progesterona, em comparação ao que ocorre no 
ciclo sexual normal da mulher.  O aumento no nível 
circulante de estrógeno e progesterona parece ter 
um efeito mais evidente na gengiva, quando 
comparado aos efeitos sobre as demais estruturas 
do periodonto. (BASTOS, SILVA, CARDOSO, 
FARIAS, FALCÃO; 2014; P.106). 

Diante de um tratamento odontológico, o 
período ideal e mais seguro é durante o segundo 
trimestre da gestação. No entanto, os casos que 
necessitam tratamento de urgência devem ser 
solucionados sempre, independentemente do 
período gestacional. (NASCIMENTO, ANDRADE, 
COSTA, TERRA; 2012; P. 125). 

A maior parte dos procedimentos 
odontológicos podem ser executados durante o 
período gestacional, observando alguns cuidados 
como: sessões curtas, posição adequada da 
cadeira, evitar consultas matinais, já que nesse 
período há uma maior probabilidade de ânsia de 
vômito e risco de hipoglicemia. Apesar de, a 
odontologia preventiva ser priorizada, quando 
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houver necessidade da curativa, o tratamento 
curativo deve ser instituído, uma vez que os 
problemas da cavidade bucal podem ter influências 
tanto para mãe quanto para o feto. O melhor período 
e mais seguro para o tratamento odontológico é 
durante o segundo trimestre de gestação, mas 
quando se tratar de urgências devem ser 
solucionados, independentemente do período 
gestacional. Exodontias não complicadas, 
tratamento periodontal, tratamento endodôntico, 
restaurações dentárias, instalação de prótese e 
outros tipos de procedimentos devem ser 
executados com maior segurança com prioridade no 
segundo trimestre. Procedimentos mais extensos e 
as cirurgias mais invasivas podem ser planejadas 
após o período pós-parto. (BASTIANI, COTA, 
PROENZANO, FRACASSO, HONÓRIO, RIOS; 
2010; P. 156). 

A gravidez não é responsável pelo 
aparecimento de cáries e nem pela perda de 
minerais dos dentes da mãe, mas o aumento da 
atividade cariogênica está relacionado com a 
alteração da dieta e com a presença da placa 
bacteriana, causada pela higiene inadequada da 
cavidade bucal. O aumento de cáries na mulher 
grávida é provavelmente desenvolvido por possíveis 
negligências com a higiene bucal, pelo maior contato 
do esmalte com o acido gástrico (vômitos), pelas 
alterações de hábitos alimentares, aumento da 
frequência das refeições devido a presença do feto 
diminuir a capacidade volumétrica do estômago e 
consequentemente a gestante passa a alimentar em 
pequenos intervalos de horas, isto é, mais vezes ao 
dia. Os autores ressaltam a prevenção da cárie 
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dentária através do controle da dieta e uma 
adequada higienização. (REIS, PITTA, FERREIRA, 
JEUS, MORAES, SOARES; 2010; P. 271-272).  

Quanto à administração de anestésicos locais 
em gestantes, uns pontos devem ser notados como 
a técnica anestésica, quanto a solução anestésica 
injetado, ausência ou presença de vasoconstritor e 
os efeitos citotóxicos. O anestésico recomendado 
porque apresenta maior proteção para as gestantes 
é a Lidocaína 2% com Adrenalina 1:100.000, 
obedecendo-se até dois tubetes por sessão. 
Articaína e Prilocaina não devem ser usadas por 
desenvolverem a doença metaemoglobinemia, tanto 
na mãe quanto no feto. O anestésico que pode 
desenvolver problemas para o coração é a 
Bupivacaína. Os riscos da Mepivacaína para o bebê 
não são bem especificados, portanto, seu uso é 
desaconselhado. (BASTOS, SILVA, CARDOSO, 
FARIAS, FALCÃO; 2014; P.109). 

 
Hipertensão Arterial Sistêmica na 

Odontologia 
 
A HA é uma alteração sistêmica, na qual a 

pressão do sangue encontra-se acima dos níveis 
considerado normais, por um longo período de 
tempo. A alteração acontece devido ao aumento na 
contratilidade da camada muscular lisa que forma a 
parede da artéria (SPEZZIA; JUNIOR. 2017; p.43). 
Com isso a hipertensão arterial (HA) pode ser 
definida como uma doença assintomática, sendo a 
pressão sistólica maior ou igual a 140 mmHg e a 
diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos 
que ignoram o procedimento para tratamento com 
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uso de medicação correspondente (NASCIMENTO; 
SANTOS; MARTINS; CAVALCANTE; MENEZES; 
GARCIA. 2011; p.30) 

 Caso não haja controle, o paciente pode vir 
a apresentar algumas complicações significativas, 
tais como acidentes cerebrovasculares, problemas 
renais e trombose, o que a torna um importante 
agravo ao desenvolvimento á saúde pública no 
Brasil e no mundo (OLIVEIRA; RIBEIRO; SIMONE, 
2010; p.288). Sendo a Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) a doença cardiovascular mais 
frequente no atendimento prestado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) (NASCIMENTO; SANTOS; 
MARTINS; CAVALCANTE; MENEZES; GARCIA. 
2011; p.44). 

Em relação á estatística epidemiológica, 
avalia-se que aproximadamente 30 milhões de 
pessoas apresentam hipertensão no Brasil, sendo 
que podemos observar metade da condição 
avaliada de indivíduos não são cientes que possuem 
essa condição (OLIVEIRA, SIMONE, RIBEIRO, 
2010; p.70). Nos Estados Unidos, cerca de um terço 
da população, ou seja, 70 milhões de indivíduos 
possuem HA (COSTA; VASCONCELOS; 
VASCONCELOS; QUEIROZ; BARBOZA. 2013; 
p.287). 

Assim a melhor conduta, frente ao cirurgião-
dentista estar diante de um paciente que possui 
Hipertensão Arterial, é a obtenção de uma 
anamnese bem detalhada, que ressalte aspectos 
importantes como a idade, a hereditariedade e os 
hábitos de vida do indivíduo que, muitas vezes, 
desconhece ser portador da doença (SPEZZIA; 
JUNIOR. 2017; p.43). Para os Cirurgiões-dentistas, 
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se torna bastante relevante a identificação da 
pressão arterial de forma concomitante e das 
possíveis complicações que possam surgir 
acompanhamento o atendimento clínico (COSTA; 
VASCONCELOS; VASCONCELOS; QUEIROZ; 
BARBOZA. 2013; p.288). 

Os odontólogos em geral encontram 
dificuldades em tratar pacientes hipertensos, pois 
temem o uso de anestésicos locais com o uso de 
vasoconstritores e as interações medicamentosas 
que por ventura podem desenvolver com os anti-
hipertensivos. A hipertensão arterial é a doença 
sistêmica mais prevalente no dia a dia das clínicas 
odontológicas se tornando possível a avaliação de 
forma precoce diante a análise da pressão arterial 
de forma habitual. A avaliação regular ao Cirurgião-
Dentista faz deste um profissional fundamental na 
detecção precoce da doença, visto que comumente 
é assintomática (NASCIMENTO; SANTOS; 
MARTINS; CAVALCANTE; MENEZES; GARCIA. 
2011; p.30). 

No plano de tratamento, quando os 
cirurgiões-dentistas solicitam informações aos 
médicos responsáveis pelo tratamento de pacientes 
com risco cardiovascular é comum um parecer 
médico com os seguintes dizeres: “Paciente 
encontra-se, apto a receber tratamento 
odontológico. Observação: Não faça o uso de 
anestésicos locais contendo vasoconstritor”. Isto 
acarreta certa indecisão ao Cirurgião-dentista 
quanto ao procedimento a adotar, ou seja, o médico 
solicita uma solução sem vasoconstritor, mesmo 
sabendo que a mesma irá proporcionar uma 
anestesia de curta duração, ou assumir o “risco” de 
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usá-lo associado (OLIVEIRA; RIBEIRO; SIMONE, 
2010; p.71).  

Sendo a quantidade de anestésico 
relacionado a epinefrina que refe-se a uma 
substancia injetável indicado para o uso com alguns 
anestésicos locais, para diminuir a velocidade de 
absorção vascular prologando a duração da 
anestesia local e diminui o risco de toxicidade do 
anestésico, sendo que a mesma é liberada com 
estresse e pode ser supostamente mais elevada que 
a quantidade de epinefrina que alcança a circulação 
sanguínea.  

 A administração de anestésicos locais 
associados a vasoconstritores adrenérgicos deve 
ser evitada em pacientes que possuem HA que 
fazem uso de medicação antihipertensiva do tipo 
beta-bloqueadores não-seletivos ou diuréticos não 
caliuréticos, pois estes pacientes podem estar mais 
susceptíveis a possíveis episódios hipertensivos 
motivados por estes vasoconstritores.          A 
diminuição no grau de estresse bem como o controle 
da ansiedade e do medo frente a um tratamento 
odontológico são benéficos no atendimento a 
pacientes Hipertensos (OLIVEIRA; RIBEIRO; 
SIMONE, 2010; p.69).  

Avalia-se que o uso de anti-hipertensivos 
podem provocar algumas complicações orais, como 
a diminuição da secreção salivar e o aumento do 
tecido gengival – hiperplasia gengival associada à 
(COSTA; VASCONCELOS; VASCONCELOS; 
QUEIROZ; BARBOZA. 2013; p.288). 

 A hiperplasia gengival é frequente em 
pacientes que fazem uso de anti-hipertensivos e 
como forma de tratamento para esses casos, 
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destaca-se a intervenção cirúrgica periodontal, no 
entanto, esta não é definitiva, visto que o paciente 
continuará usando o medicamento. Com isso, a 
forma mais eficaz seria solicitar ao médico que o 
medicamento tenha a sua dose reduzida, se 
possível, ou que seja substituído por outro fármaco 
de classe diferente, desde que possa  efetuar a troca 
da medicação (COSTA; VASCONCELOS; 
VASCONCELOS; QUEIROZ; BARBOZA. 2013; 
p.290). 

 A prescrição de medicamentos é um aspecto 
importante na abordagem de pacientes hipertensos 
em razão da possibilidade de interação 
farmacológica. Sendo assim, ocorre há 
contraindicação do uso de anti-inflamatórios não 
esteroides (AINEs), que diminuem a síntese de 
prostaglandinas, essenciais à metabolização de 
agentes hipertensivos. Dessa forma, a prescrição de 
AINEs a pacientes hipertensos provoca a retenção 
de sódio, com consequente aumento do volume de 
líquido intravascular e elevação da pressão arterial 
(NASCIMENTO; SANTOS; MARTINS; 
CAVALCANTE; MENEZES; GARCIA. 2011; p.33).  

O tratamento para pacientes que possuem 
HA varia de uma combinação de terapia 
farmacológica, reeducação alimentar e a prática de 
exercícios, de preferência diariamente (COSTA; 
VASCONCELOS; VASCONCELOS; QUEIROZ; 
BARBOZA. 2013; p.287). 

Os profissionais de saúde possuem grande 
relevância na identificação da Hipertensão Arterial 
Sistêmica, sendo de grande importância o 
diagnóstico a ser obtido e a conduta a ser 
empregada, quer nos esforços para informar e 
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educar o paciente sobre iniciar o tratamento 
(NASCIMENTO; SANTOS; MARTINS; 
CAVALCANTE; MENEZES; GARCIA. 2011; p.30). 
Com isso, a hipertensão arterial na sociedade é de 
certa forma complexa, é importante a aferição da 
pressão arterial e informações sobre o uso atual de 
medicamentos para a mesma (SANTOS; 
ACEVEDO; MELO; DOURADO. 2009; p. 105). 

É importante salientar a necessidade do 
odontólogo em conhecer as peculiaridades dos 
pacientes hipertensos, a fim de que possa tratá-los 
com segurança e eficácia, sem o risco de 
complicações locais e/ou sistêmicas (COSTA; 
VASCONCELOS; VASCONCELOS; QUEIROZ; 
BARBOZA. 2013; p.288). 

 
Atendimento odontológico a pacientes 
portadores do vírus HIV 
 

Houve uma repercussão na humanidade, 
após a descoberta da AIDS (síndrome da 
imunodeficiência adquirida) em 1981,  (síndrome da 
imunodeficiência adquirida) . Representando um 
fenômeno em todo o mundo, dependente do 
comportamento humano, coletivo e individual. 
Destacando-se como uma doença infecciosa 
emergente. devido a grandes relevâncias  e 
extensão dos danos causados as populações 
(BRITO, ANA MARIA; CASTILHO, EUCLIDES; 
SZWARCWALD, CÉLIA. 2000, P 2). 

Resultou-se em um medo equivocado e 
emitido dentro da sociedade, a AIDS rotulada como 
uma doença fatal, concentrou-se em grupos 
marginalizados inicialmente. As preocupações dos 
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trabalhadores referentes ao risco de serem 
contagiados pelo virus HIV, tem levado a grandes 
preocupações,, assim como a persistência dos 
preconceitos (SENNA, MARIA INÊS; GUIMARÃES, 
MARK; PORDEUS, ISABELA.2005 P 21 

Devido as características de 
transmissibilidade, foi provocada uma revolução na 
area da saúde, adotando mudanças nos 
procedimentos de controle da infecção. Porém, 
vários estudos concluíram que a infecção pelo vírus 
da hepatite B (HBV), é um problema maior para a 
equipe odontológica, do que a infecção pelo HIV. 
Desde que durante o atendimento odontológico 
medidas de prevenções sejam tomadas, como o uso 
de EPI’S completos (gorro, mascara, óculos, toucas 
e jaleco) e cuidados no manuseio de instrumentais 
perfuro-cortantes, tornando assim, o risco de 
infecção pelo vírus seja zero (DISCACCIATI, JOSE 
AUGUSTO; VILAÇA, ENIO  . 2001, P 4) 

Além da aflição provocada por ser portador de 
uma grave doença, as pessoas infectadas pelo virus 
HIV, sofrem também com a discriminação e 
preconceito vindos da sociedade, e também por 
pessoas próximas, como amigos e familiares. 
Ocorrendo também, um certo preconceito dos 
profissionais da saúde. 

É mais do que uma realidade na pratica 
odontológica o atendimento a portadores do vírus 
HIV, todos os dias nos consultórios, podem chegar 
pacientes HIV positivos buscando consultas e 
tratamentos odontologicos, no entanto, os 
Cirurgiões-dentistas devem impor novas obrigações 
profissionais e ética. Os odontólogos devem 
abranger o tratamento dental a essas pessoas, 
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sendo referentes a discriminação e preconceito 
sofrida pelos mesmos, tendo assim uma melhor 
conduta profissional em passar segurança ao 
paciente. (DISCACCIATI, JOSE AUGUSTO; 
VILAÇA, ENIO  . 2001, P 4) 

Caso um paciente infectado 
comprovadamente pelo vírus HIV, ou que tenha a 
doença AIDS, procure um cirurgião-dentista, o 
dentista deverá adotar algumas condutas, como 
atender normalmente o paciente, respeitando os 
limites da sua atuação como profissional, em casos 
de urgência. Em casos de não urgência, o 
profissional deverá atender dentro da necessidade 
do paciente estando no principio de sua atuação 
profissional. (DISCACCIATI, JOSE AUGUSTO; 
VILAÇA, ENIO  . 2001, P 4) 
Um tratamento expecifico a  pacientes HIV positivos 
deve ser abrangido, expondo primeiramente as 
ocorrências das manifestações bucais causadas 
pelo vírus. E a convencional, visando controlar as 
formas mais comuns de doenças bucais, além de 
orientação adequada de higiene bucal. 
(DISCACCIATI, JOSE AUGUSTO; VILAÇA, ENIO  . 
2001, P 4) 

Por determinação constitucional em 
decorrência da Lei Orgânica da Saúde (8.080, de 19 
de setembro de 1990) Todos os profissionais 
precisam atender a todos os tipos de problemas dos 
usuários dos serviços, sem discriminação. 
           A ocorrência da discriminação de pessoas 
HIV positivas, ainda permanece na sociedade. Os 
Odontólogos devem exercer a sua profissão, de 
forma que sejam baseados em fundamentos éticos 
em não se negar o atendimento a um paciente 
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portador do HIV. (Garbin, Cléa; Garbin Artênio; 
Moimaz, Suzely; Carmo, Marcio) 

 
Cardiopatias na Odontologia 
 

As cardiopatias são alterações que atingem o 
coração. As cardiopatias graves são divididas em 3 
tipos: Cardiopatia crônica, terminal e aguda. Elas 
são as maiores causas de morte na população. Os 
problemas cardiovasculares se destacam dentre as 
grandes modificações sistêmicas. 

Seus principais sintomas são: dificuldade de 
respirar, dores no peito, cansaço, palpitações e 
baixo fluxo de sangue para o cérebro. Os cirurgiões 
dentistas devem ficar atentos quando aparecem 
pacientes com essas doenças em seus consultórios, 
pois se torna de grande relevância os cuidados 
específicos. 

O mais importante antes de se começar o 
tratamento odontológico de qualquer paciente, é 
uma correta anamnese. Através dela, detectamos 
problemas sistêmicos, medicações tomadas pelo 
paciente, e através disso tratar o paciente da 
maneira mais adequada, diminuindo assim os riscos 
em tratamentos mais invasivos. (Araújo, 2011) 

Foi identificado que as principais doenças 
cardiopatas são desencadeadas de acordo com o 
nível de ansiedade do paciente. Essa ansiedade é 
comum quando o paciente é submetido a 
tratamentos odontológicos. O “medo de ir ao 
dentista” pode gerar uma alteração no nível de 
ansiedade daquele paciente. (Oliveira, 2013) 

Podemos destacar que a população idosa é o 
maior alvo desse tipo de doença, e como a 
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expectativa de vida vem crescendo no país, 
podemos identificar muitos pacientes nessa faixa 
etária com esse tipo de doença. 

Das doenças cardiopatas mais comuns, 
podemos destacar: Angina Pectoris, Insuficiência 
cardíaca congestiva, arritmias, infarto do miocárdio 
e a endocardite bacteriana. 

Uma doença bem relevante para a 
Odontologia, devido alguns procedimentos 
realizados, feitos sem a atenção correta e a 
antibioticoterapia necessária é a Endocardite 
Bacteriana. Ela consiste na inflamação do 
endocárdio, sendo sua etiologia bactérias que 
invadem na corrente sanguínea. 

Para tratamento de pacientes com doenças 
cardiopatas, é necessário uma profilaxia antibiótica 
prévia. Esse tratamento é feito antes de 
procedimentos como: procedimentos periodontais, 
exodontias, implantes, tratamento endodôntico, 
reimplantes e até mesmo em profilaxias onde ocorre 
o risco de sangramento. O Antibiótico de primeira 
escolha nesse caso seria a amoxicilina 2g. 

Dentre outros cuidados que devem ser 
tomados para o tratamento ideal de pacientes 
cardiopatas, podemos destacar o horário de 
atendimento. Marcado preferencialmente no período 
da manhã, que é quando a pressão arterial se 
encontra mais baixa e normalmente o paciente se 
encontra menos estressado. Pode-se também 
realizar o controle prévio da ansiedade do paciente 
através de fármacos, como ansiolíticos, 1g, 1 hora 
ates do procedimento. É importante também a 
abordagem do cirurgião dentista, deixando o 
paciente tranquilo. 
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Sempre tomar cuidado com o tipo de 
anestésico, vasoconstritor e doses a serem 
administradas.(Barbosa, 2009). 

Seguindo esses passos, mantemos a saúde 
do paciente, eliminamos maiores riscos durante 
procedimentos, evitando complicações e também 
faz com que aumente a confiança entre cirurgião 
dentista e paciente. 
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As pessoas que apresentam certo tipo de 
modificação na normalidade física, sensorial, 
mental, de crescimento ou comportamental, 
recebem o nome de portadores de necessidades 
especiais, e estes por sua vez, precisam receber 
cuidados diferenciados durante um determinado 
período ou durante sua vida inteira (DOMINGUES, 
2015, 345-350). 

Pacientes com deficiência apresentam 
situações que podem ser complicadas ou simples, 
temporárias ou permanentes, possíveis de causar 
dificuldades comportamentais, mentais e sociais em 
suas vidas (FAKER, 2016, 14-20). 

Na população mundial, aproximadamente 
uns 10% são pessoas portadoras de necessidades 
especiais. No Brasil, de 160 milhões da população 
brasileira, 23,9% apresentam deficiência, podendo 
ser auditiva, visual, motora, intelectual ou mental, 
estes, necessitam de atendimentos personalizados 
e individualizados, para estabelecer vínculos e 
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induzir ao cuidado da saúde bucal, motivando-os 
para que superem as complexidades impostas 
devido a comunicação dificultada (QUEIROZ, 2014, 
397-400). 

Em relação ao tratamento odontológico, os 
portadores de necessidades especiais, carecem de 
intervenções diferenciadas. A qualidade da higiene 
bucal é correlacionada ao estado clínico do 
paciente, pois esta pode ser comprometida 
dependendo do seu tipo de limitação (OLIVEIRA, 
2011, 45-51). 

Esses pacientes especiais apresentam 
patologias de diversas origens, sendo elas genética, 
congênita, tóxica, infecciosas, de interações 
medicamentosas ou devido ao uso de drogas 
durante a gestação. Que resultam em distúrbios de 
sentidos, comunicação ou locomoção, levando a um 
possível quadro de problemas dentários, que 
comprometem o bem-estar dos pacientes (FAKER, 
2016, 14-20). 

As baixas condições socioeconômicas, as 
deficientes higienizações bucais, as anomalias de 
oclusão, as dietas cariogênicas, a respiração bucal 
e o uso de alguns fármacos são fatores que 
acometem esses indivíduos. Essas situações 
determinam os variados e significativos resultados 
para presença da doença cárie e periodontal, os 
quais consequentemente influenciam 
negativamente sobre a qualidade de vida dos 
mesmos  (OLIVEIRA, 2011, 45-51). 

Essas doenças são potencializadas 
principalmente nos indivíduos que apresentam 
problemas motores e intelectuais, afetando 
diretamente a qualidade de higiene bucal dos 
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portadores de deficiência. Análises epidemiológicas 
avaliaram o agravo com relação a doença gengival 
e a cárie, os estudos realizados demonstraram que 
os dados mais altos estavam nas crianças com 
retardos mentais, respectivamente seguidos por 
aquelas que apresentavam paralisia cerebral, 
cegueira, epilepsia, deficiência física, síndrome de 
Down e pacientes surdos-mudos (OLIVEIRA, 2011, 
45-51). 

Além das limitações físicas que 
comprometem a higienização, a dieta também está 
associada a probabilidade de desenvolver tais 
patologias bucais, pois normalmente essas são ricas 
em sacarose e administradas em consistências 
pastosas, tornando-se ainda mais prejudiciais 
quando associadas a uma omissão da escovação 
dental por parte dos responsáveis destes pacientes, 
que já possuem uma dificuldade de realizar uma 
autolimpeza, devido ao comprometimento dos 
músculos da língua e daqueles envolvidos na 
deglutição (RESENDE, 2007, 111-117). 

Em consequência a essas situações, os 
portadores de necessidades especiais possuem 
uma alta necessidade de receberem tratamentos 
odontológicos curativos. Além disso, é importante 
salientar que os indivíduos com alterações 
neurológicas constantemente apresentam uma 
diminuição do fluxo e do pH salivar, devido a 
utilização de medicação sistêmica como 
antipsicóticos, ansiolíticos, antiepiléticos, 
antidepressivos e anticonvulsionantes (OLIVEIRA, 
2011, 45-51). 

Esses medicamentos alteram a capacidade 
de tampão da saliva, por modificarem os 
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componentes eletrolíticos e orgânicos da mesma, 
interferindo assim na remineralização e 
consequentemente aumentando o risco à doença 
cárie. Além disso, esses fármacos podem ocasionar 
uma hiperplasia gengival, que ao interagirem com 
uma má higiene bucal, levam a um surgimento dos 
sinais flogístico seguidos de uma doença 
periodontal, fazendo com que esses pacientes 
procurem tratamentos odontológicos (OLIVEIRA, 
2011, 45-51). 

Para certificar uma melhor qualidade de vida 
aos pacientes portadores de necessidades 
especiais, é de grande relevância um amparo 
profissional à saúde dos mesmos, os quais devem 
dispor de uma equipe multidisciplinar composta por 
dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 
enfermeiros, entre outras profissões (RESENDE, 
2007, 111-117). 

A assistência do cirurgião-dentista é de 
extrema importância para a manutenção da saúde 
bucal desses pacientes, exigindo profissionais 
capacitados ao atendimento.  A assistência familiar 
também se faz necessária juntamente com o 
profissional, desde o nascimento (DOMINGUES, 
2015, 245-250). 

No entanto, o amparo odontológico encontra-
se ausente para alguns desses pacientes, além da 
existência de outros problemas, como um 
carecimento de treinamento para os familiares e 
cuidadores devido a um alto custo financeiro, 
ausência de conhecimento dos pais em relação aos 
tratamentos e também da existência de profissionais 
incapacitados que podem negligenciar diagnósticos, 
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selecionando tratamentos indevidos (OLIVEIRA, 
2011, 45-51). 

As abordagens dos procedimentos devem 
estar apropriadas a deficiência do paciente, essas 
devem utilizar medidas universais para obter uma 
melhoria nos atendimentos, como realização de 
consultas pontuais e curtas que avançam conforme 
suas dificuldades, a utilização dos reforços positivos 
e dos abridores de boca, além de realizar 
adaptações do consultório com rampas ou com 
outros suportes (OLIVEIRA, 2011, 45-51). 

Os procedimentos realizados em âmbito 
odontológico devem proporcionar uma promoção da 
saúde curativa e preventiva com programas de 
escovação dental, aplicação de flúor e orientações 
sobre uma alimentação saudável. Tais programas 
devem contar com auxílio dos familiares, dos 
cuidadores, da equipe multidisciplinar e dos alunos 
de graduação para que tenham êxito no tratamento 
(OLIVEIRA 2011, 45-51).  

Além de transmitir diversas técnicas que 
contribuem para uma melhora na qualidade de vida 
desses pacientes, os programas também auxiliam 
na relação paciente-profissional-família (OLIVEIRA, 
2011, 45-51). 

Cabe ao cirurgião-dentista proporcionar um 
aumento na autoestima familiar e elevar a qualidade 
de vida do indivíduo compensando a relação de 
custo benefício do tratamento (OLIVEIRA, 2011, 45-
51). 

A conduta odontológica se fundamenta no 
controle ou na eliminação das dificuldades que 
existem devido a limitação do comportamento, a 
limitação física, ou a de crescimento, sendo de 
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grande importância a realização de um tratamento 
precoce por um dentista, com o intuito de realizar 
uma prevenção de grandes alterações futuras, 
efetuando a criação de hábitos que irão se estender 
por toda a vida do paciente (OLIVEIRA, 2011, 45-
51). 

Os obstáculos encontrados durante os 
procedimentos devem ser diminuídos ou afastados 
pela capacitação do profissional, por sua maneira de 
abordagem ao paciente, pela inclusão de 
adaptações no consultório, para que se tenha um 
atendimento de acordo com o perfil da pessoa a ser 
tratada (OLIVEIRA, 2011, 45-51). 

A terapêutica para esses pacientes deve ser 
prática e eficaz, sendo composta pela prevenção e 
pelo controle da saúde oral. O tratamento 
restaurador em grande parte dos casos não pode 
ser executado em ambientes clínicos, levando a 
uma necessidade de realização em ambientes 
hospitalares sob o uso de anestesia geral, o que traz 
uma dificuldade de execução devido aos valores que 
essa técnica exige (RESENDE, 2011, 45-51). 

O método de assistência de saúde para esse 
grupo de pacientes deve ser multidisciplinar, 
existindo uma interação entre essa equipe, porém 
para a maioria dos casos esse fato é inexistente, 
tendo atendimentos individualizados em cada área, 
resultando assim em tratamentos odontológicos 
mais invasivo, devido à realização de exodontias, de 
procedimentos restauradores e periodontais 
(QUEIROZ, 2014, 397- 400). 

Sendo assim, as interações entre os 
profissionais, os pacientes e as famílias se tornam 
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imprescindíveis para que se tenha um bom resultado 
no tratamento  (OLIVEIRA, 2011, 45-51). 

Direcionadas a propiciar um melhor 
atendimento para os pacientes especiais, fora criada 
e introduzida na grade curricular de alguns cursos 
de Odontologia disciplinas relacionadas a esses 
pacientes, com a finalidade de preparar 
corretamente futuros profissionais para atenderem 
essa fração de cidadãos. O atendimento oferecido 
pelos  alunos na graduação de odontologia a 
pacientes com necessidades especiais, viabiliza 
tanto o treinamento quanto a obtenção de técnicas 
para que se tenha uma assistência preventiva e 
curativa, além de também procurar, principalmente, 
oferecer fundamento científico para que os tanto os 
graduandos e  quanto os futuros dentistas tenham 
seguridade quando forem surpreendidos com os 
problemas neuropsicomotores e/ou sistêmicos 
distintos, que poderão acometer esses tipos de 
pacientes. Ademais, haverá um encorajamento para 
essa relação profissional/ paciente e/ou 
paciente/cuidadores, pois esses serão estimulados 
a oferecer um atendimento mais humanizado 
(DOMINGUES, 2015, 345-350). 
             Salienta-se também que, os cirurgiões 
dentistas assim como os higienistas, terão maiores 
responsabilidades com relação a promoção da 
saúde bucal desses pacientes especiais, devido ao 
crescimento da expectativa de vida dos mesmos, 
essas devem prestar cuidados continuados, a datar 
da infância e seguindo por toda a vida, colaborando 
assim para uma evolução na qualidade de vida dos 
mesmos. E, para dominar específicas dificuldades, 
é necessário que os profissionais sejam melhores 
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qualificados para lidarem com as dificuldades que 
são originadas pelas situações dos pacientes; além 
do mais, o comprometimento da família é 
indispensável, assim como o dos cuidadores, que 
devem se comprometer a comparecer a todas as 
sessões, inclusive colaborar com os cuidados 
diários para que se obtenha uma boa manutenção 
da saúde bucal desses pacientes especiais 
(DOMINGUES, 2015, 345-350).  

Também é importante enfatizar que o 
despreparo dos cirurgiões-dentistas, provocam 
importantes falhas de diagnóstico em relação a 
pacientes com deficiências/ retardo mental, pois o 
mesmo faz com que os profissionais tenham uma 
postura indevida, falhando com o plano de 
tratamento (OLIVEIRA, 2011, 45-51). 
             A partir da Resolução 25/2002, que foi 
publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2002, 
pelo Conselho Federal de Odontologia, no Brasil, 
fora estabelecido, uma especialidade que licenciava 
os Cirurgiões-Dentistas, capacitando-os para a 
assistência de indivíduos que tenham necessidades 
de atendimentos odontológicos especiais no espaço 
de toda a vida ou por um espaço delimitado 
(QUEIROZ, 2014, 397-400). 

 Porém ainda são observadas dificuldades no 
atendimento público para esses pacientes, mesmo 
com o atendimento odontológico regulamentado, na 
maioria das vezes estes serviços são prestados por 
instituições filantrópicas ou por unidades de 
atendimento de urgência. A atenção integral à saúde 
para esses indivíduos abrange a saúde bucal e a 
assistência odontológica, sendo a consulta 
executada em regime ambulatorial especial ou em 
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regime de internação, se assim for preciso, segundo 
a Portaria nº 1060/GM2, de 5 de junho de 2002. 
Contudo, pode-se ponderar inadequada a estrutura 
física dos locais de suporte, dificultando o 
tratamento, assim como a falta de profissionais 
preparados tecnicamente, cientificamente e 
emocionalmente para tal atendimento 
(DOMINGUES, 2015, 345-350). 

Com essa realidade, o atendimento aos 
pacientes portadores de necessidades especiais 
vem sendo um grande desafio, pois tanto nas redes 
públicas como nas redes privadas ainda há um 
déficit de profissionais com qualificação ideal para 
atendê-los (QUEIROZ, 2014, 397-400). 
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Introdução  
 

É evidente a importância de reciclar e 
contemporizar as direções e as perspectivas que as 
especialidades odontológicas vão alcançando, na 
medida das suas evoluções e dos seus registros ao 
longo das sucessivas gerações de profissionais que 
as abraçam. Toda essa dinâmica está baseada na 
evolução da Odontologia e dos seus apêndices 
especializados, nas novas habilitações (fruto das 
novas habilidades) que a profissão vai 
disponibilizando pela evolução do seu conhecimento 
e na percepção social, econômica e cultural 
daqueles a quem serve por finalidade – no caso a 
população, que pretende e necessita usufruir de 
todo esse desenvolvimento do conhecimento 
técnico e científico para a melhora da sua qualidade 
de vida. 

Segundo o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP), 
compreendemos que a Periodontia é a 
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especialidade que tem como objetivo estudar e 
manusear os tecidos de suporte e circundantes dos 
dentes e dos seus substitutos. Isso é proporcionado 
pelo diagnóstico, pela prevenção, pelos tratamentos 
das alterações nesses tecidos, (considerando as 
possíveis interações e manifestações das condições 
sistêmicas para o periodonto), chegando as bases 
para a terapia de manutenção para o controle da 
saúde através da boca. 

O cirurgião dentista especialista em 
periodontia age diretamente na iniciação e 
progressão da doença periodontal inflamatória. Ela 
está relacionada à presença da placa bacteriana, e 
representa o principal fator etiológico envolvido. 
(MEIRA, TODESCAN, et al., 2007) 

As atuações do profissional especialista em 
periodontia é a  avaliação diagnóstica e 
planejamento do tratamento, controle dos agentes 
etiológicos e dos fatores de risco das doenças dos 
tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos 
seus substitutos procedimentos preventivos, 
avaliação da influência da doença periodontal em 
condições sistêmicas, clínicos e cirúrgicos para 
regeneração dos tecidos periodontais e peri-
implantares planejamento e instalação de implantes 
e restituição das estruturas de suporte, enxertando 
materiais naturais e sintéticos procedimentos 
necessários à manutenção da saúde. 
 
 
 
 
 
Terapia antimicrobiana na periodontia 
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A doença periodontal é uma patologia 

infecciosa que tem início com a infecção por 
bactérias, acometendo os tecidos periodontais, 
podendo resultar na progressiva perda de inserção 
do osso alveolar e conjuntiva. (MEIRA, TODESCAN, 
et al., 2007) 

A remoção mecânica é a forma de tratamento 
mais indicada. Entretanto, nem sempre a alisamento 
e raspagem resultam em prognósticos satisfatórios, 
como forma de auxiliar na obtenção de bons 
resultados, surgiram os antimicrobianos de ação 
local, sendo atualmente empregados em diversos 
tipos de formulações. A literatura afirma que são de 
fato eficientes. Entretanto, aspectos como acesso e 
preço são discutidos. (MEIRA, TODESCAN, et al., 
2007) 

Se o paciente estiver problemas relacionados 
à dor é o ponto de partida para o início do 
tratamento, o objetivo secundário e reestabelecer a 
função mastigatória. O profissional precisa também 
estar atento às expectativas do paciente em relação 
ao tratamento tendo como objetivo reestabelecer as 
expectativas da estética do paciente. 
(BARROS,2010, p.35) 

O uso adicional de antibióticos torna-se uma 
opção de terapia, , esta técnica visa reduzir os 
patógenos quando a técnica convencional 
isoladamente não alcança o sucesso 
esperado.Fonte inválida especificada. 

Uma infinidade de agentes antimicrobianos 
de uso sistêmico ou local têm surgido com a 
finalidade de auxiliar no tratamento da doença 
periodontal nas duas últimas décadas, estes agem 
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como auxiliares no tratamento convencional.Fonte 
inválida especificada. 

A placa bacteriana representa o principal fator 
etiológico envolvido na evolução da doença 
periodontal inflamatória, e embora a literatura 
mostre que patogênese dessa doença é bastante 
complexa, envolvendo também a resposta imune do 
hospedeiro, há evidencias científicas do papel da 
placa bacteriana, como fator etiológico da patologia. 
Fonte inválida especificada. 

A literatura atual é concisa ao afirmar o 
benefício adquirido pelo uso de antimicrobianos 
locais, porém evidencia para o fato de que seu uso, 
apesar de vantajoso, deve ser feito de maneira 
adjunta a remoção mecânica convencional da placa, 
pois uma técnica isolada não é capaz de remover 
completamente os microrganismos presentes. Além 
disso, o mercado nacional é carente destes 
dispositivos, necessitando, com isso, que eles sejam 
adquiridos por importação, o que aumenta os custos 
e dificulta a sua aquisição e interferindo diretamente 
na viabilidade.Fonte inválida especificada.Fonte 
inválida especificada. 

Sendo assim, ao serem considerados a 
acessibilidade e o custo, os antimicrobianos locais 
ainda são inviáveis para a realidade clínica do 
periodontista do Brasil. São necessários novos 
estudos longitudinais prospectivos e controlados 
que visem elucidar o real benefício do emprego 
destes. Comprovada a eficácia terapêutica, torna-se 
essencial solucionar problemas como acessibilidade 
e custo, para que o sua utilização se torne viável e 
passe a fazer parte da rotina do periodontista 
brasileiro.Fonte inválida especificada. 
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Com isso, a busca por produtos naturais com 
atividade antibacteriana no combate a doenças que 
afetam o dente tem se destacado, principalmente 
com o advento da resistência bacteriana a 
antibióticos e efeitos colaterais associados ao uso 
da clorexidina. Sendo assim, o tratamento 
preventivo aliado a utilização de produtos naturais 
poderia reduziria a alta incidência de doenças que 
afetam o dente, como à doença periodontal.Fonte 
inválida especificada. 

A terapia de raspagem periodontal busca 
deixar saudável os tecidos periodontais, porém a 
recolonização da área subgengival pelos patógenos, 
resultado da falha da terapia preventiva de 
manutenção, pode culminar em uma doença 
recorrente. Desta forma produtos naturais poderiam 
auxiliar no controle do crescimento do biofilme 
dental subgengival.Fonte inválida especificada. 

A evidencia cientificas aponta que o biofilme 
dental estruturado pode interferir na ação de várias 
drogas. Com isso, é indiscutível a importância de 
pesquisas direcionadas para utilização de plantas 
medicinais como parte integrante do tratamento 
preventivo e curativo da doença periodontal. Visto 
que, plantas medicinais com comprovada atividade 
sobre a produção de matriz extracelular podem ser 
bastante eficientes, e, portanto, devem ser 
selecionadas para pesquisas científicas 
relacionadas ao controle químico da placa 
bacteriana subgengival e supragengival. Fonte 
inválida especificada. 

 
Cirurgia Plástica Periodontal  
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Nos dias atuais a estética vem sendo muito 
procurar por pacientes que cada vez mais estão em 
busca de sorrisos bonitos, porém o periodonto está 
interligado com a estética de forma alguma pode ser 
negligenciado pelos profissionais. Portanto os pré-
requisitos necessitam ser seguidos e bem 
executados. (GREGNANIN,2010, p.88). 

Quando a doença periodontal já está 
instalada. Para promover o biofilme e 
consequentemente obter a desinfecção através da 
remoção de microrganismos patogênico, a terapia 
inicial consiste na raspagem, alisamento radicular e 
remoção mecânica do cálculo.Fonte inválida 
especificada.Fonte inválida especificada. 

 Um dos procedimentos indicados para 
correção do tamanho da altura e espessura gengival 
é a gengivectomia que consiste na eliminação da 
gengiva inserida e papilar no caso de pacientes 
saudáveis, além das correções de estéticas esse 
procedimento elimina bolsas periodontais, 
processos inflamatórios, aumenta a cora clínica e 
altera os quadros de hiperplasia até mesmo os 
causados por medicação. (BARROS,2010, p.32) 

Os procedimentos de gengivectomia 
necessariamente precisam ter uma quantidade 
mínima suficiente para ser realizada, associada com 
a gengivoplastia para modificar o tecido gengival. A 
cirurgia de gengivoplastia ao contrário da 
gengivectomia pode ser feita isolada se preciso. E 
ajuda na diminuição de espessura de gengiva 
inserida modifica a morfologia da papila melhorando 
a forma anatômica além da estética. 
(BARROS,2010, p.35). 
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A gengivoplastia deve ser feita em pacientes 
que não possuem doenças inflamatórias 
periodontais, portanto em procedimentos estéticos e 
muito realizada com intuito de corrigir e adequar 
deformidades gengivais, possibilitando resultados 
satisfatórios. (BARROS,2010, p.32). 

Neto e Damim (2009) ressaltaram que a 
procura por um bonito sorriso tem significado um 
fator frequente dentro dos consultórios 
odontológicos, por parte dos pacientes que desejam 
resultados estéticos favoráveis, além da saúde 
bucal. No entanto, para obter um sorriso harmonioso 
é necessário possuir simetria entre a estrutura dos 
lábios, contorno gengival e dentes, que pode ser 
alcançado por procedimento de aumento de coroa 
clínica. 
          Na prática clínica, as cirurgias plásticas 
periodontais estão disponíveis para uso corrente, 
restabelecendo o desenho e a função do tecido 
gengival com alteração. Uma correta indicação 
dessas cirurgias levará ao sucesso clínico, com 
potencialidade de melhora estética e funcional 
(MACIEL; MARTINS, 2013).  

Entretanto, o desfecho estético do tratamento 
não está acoplado apenas de fatores localizados, 
mas sim de harmonia entre a posição dos elementos 
dentários em relação à gengiva, lábios e rosto do 
paciente. Esses conceitos são fundamentais para a 
indicação e realização da gengivectomia, que se 
trata de cirurgia periodontal ressectiva, com 
finalidade estética, que também pode ser utilizada 
para corrigir hiperplasias teciduais (PEDRON et al., 
2010; NEMCOVSKY et al., 2001). 



 117 

A hiperplasia gengival é o aumento 
exagerado do tecido gengival e é um dos fatores que 
pode proporcionar resultado estético desfavorável, 
prejudicando a saúde periodontal. Pode ser induzida 
tanto por biofilme dental, nos pacientes com 
higienização deficiente, quanto em pacientes que 
utilizam drogas como fenitoína, bloqueadores de 
canal de cálcio e ciclosporina, ou aida pode ser 
resultado de inflamação associada a problemas 
sistêmicos, tais como diabetes, gravidez ou irritação 
local provenientes de aparelhos ortodônticos 
(GUSMÃO et al., 2009; JORDÃO et al., 2007; 
SUZUKI et al., 2008) há pessoas que ao sorrirem 
expõem uma grande faixa de gengiva, chamado de 
sorriso gengival, desfavorecendo a estética do 
sorriso, em alguns casos, quando o tecido gengival 
cobre parcialmente a coroa dos dentes, o tratamento 
indicado é a cirurgia periodontal ressectiva 
(GUSMÃO et al., 2006; PASCOTTO et al., 2005). 

A gengivectomia é uma cirurgia ressectiva 
estética, de fácil execução, apresenta bons 
resultados quando empregada corretamente, como 
em casos de coroa clínica curta, profundidade de 
sondagem maior ou igual a 3mm, sem perda óssea 
e com extensa faixa de gengiva queratinizada, 
melhorando assim a estética dental (FERNÁNDEZ; 
GONZÁLEZ et al., 2005; HENRIQUES, 2004). 

Segundo PRICHARD (1966), a demasia 
gengival não causa apenas problemas estéticos, 
mas também funcionais, como a diminuição da 
proteção do traumatismo da carga mastigatória ou 
contribuindo com a doença gengival. Muitas vezes 
também aparecem, pelo próprio excesso de 
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gengiva, falsa bolsas periodontais que irão colaborar 
na manutenção do processo de inflamação. 

Posteriormente a cirurgia, necessita - se 
enfatizar a importância da manutenção do 
periodonto, por meio do adequado controle do 
biofilme dental, consultas constantes ao cirurgião 
dentista para a adequada terapia periodontal de 
suporte (manutenção periodontal), para manter a 
estética satisfatória, além de garantir a saúde dos 
tecidos gengivais (PEDRON et al., 2010) 

A junção dos tecidos gengivais forma o 
espaço biológico que neles estão inseridos o epitélio 
juncional e inserção conjuntiva, eles proporcionam 
defesa que é um requisito muito importante nos 
procedimentos cirúrgicos. Os seus valores 
respectivos são sulco gengival 0,69 mm, epitélio 
juncional 0,97 e inserção conjuntiva 1,07, deve 
sempre deixar 3 mm entre a crista óssea e a gengiva 
livre sendo necessário deixar 1 mm para 
restabelecer a formação do sulco gengival, dessa 
forma as chances de erro nos procedimentos 
cirúrgicos periodontais são mínimas. (GREGNANIN, 
2010, p. 92)  
 

Pode-se concluir, enfim, que a gengivectomia 
é uma cirurgia ressectiva gengival empregada 
dentro da Periodontia para aumento de coroa 
clínica, é um procedimento de fácil execução, 
efetivo, ajuda na estética dental e na saúde 
periodontal. Quando bem empregada oferece 
resultados favoráveis, restabelecendo a saúde e a 
estética ao paciente. 

 
Cirurgia ressectiva coadjuvante à estética dental 
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Quando as coroas dentárias estão em 

desarmonia em relação ao tecido gengival a 
periodontia pode através de técnicas resolver o 
problema do paciente e devolvendo estética função 
e satisfação, melhorando até mesmo o cotidiano e 
convivência social do indivíduo. (BARROS,2010, 
p.32) 

Todos os tipos de procedimentos 
odontológicos jamais poderão agredir o tecido 
periodontal, sendo assim é necessária uma boa 
adaptação marginal melhores condições para 
escovação e margens adequadas. Qualquer erro ou 
negligência nesses casos pode acarretar erros e 
danos às distâncias biológicas. O objetivo principal 
de todo procedimento é de forma adequada 
proporcionar relações favoráveis para o periodonto 
de proteção. (GREGNANIN,2010, p.88). 

          A recessão gengival é definida como a 
migração apical da margem gengival em relação à 
junção cemento-esmalte (JCE). Esta modificação 
periodontal pode agredir dentes isolados ou grupos 
de dentes (BORGUETTi & MONNETCORTIi, 2011). 

Algumas etapas também devem ser feitas 
após a cirurgia como proteção da ferida, a correta 
higienização oral para evitar o biofilme dental, o 
cirurgião dentista também precisa fazer orientações 
e prescrições se necessário. (GREGNANIN, 2010, p 
94). 

A negligência do profissional na classificação 
do tipo de gengiva faz com que procedimentos em 
paciente com pouca mucosa ceratinizada, 
problemas pode gerar defeitos como retração 
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gengival exposição de tecido ósseo e até mesmo a 
perda do dente. (GREGNANIN, 2010, p 94). 

Conclui-se que apesar dos pacientes 
procurarem o profissional embasados mais na 
estética, o profissional deve estar atento aos mais 
importante que é a função mastigatória do paciente, 
além de ser orientado e de extrema importância os 
cuidados pré e pós-operatórios. (GREGNANIN, 
2010, p 94). 

 
Recessões Gengivais e Lesões Cervicais 

 
          PAQUETTE e SHEETS (2002), relatam que 
as limitações físicas e psíquicas dos pacientes 
devem ser relevadas. É de extrema importância que 
o cirurgião dentista alerte o paciente sobre os 
possíveis obstáculos do tratamento e possíveis 
resultados indesejáveis que podem surgir. 

A migração apical da margem gengival 
mostra o cemento à cavidade oral, transformando 
em envolvimento estético, hipersensibilidade 
dentinária, impacção alimentar, disposição a cáries 
radiculares, dor no momento da mastigação ou 
escovação e impedimento no controle de biofilme 
oral (YARED ET AL., 2006; PEREIRA, 2007; 
RODRIGUES ET AL., 2010; KINA ET AL., 2014) 

A etiologia da recessão gengival é julgada 
multifatorial (YARED ET AL., 2006; KATO-
SEGUNDO & ALVES, 2007; SANTAMARIA ET AL., 
2009), tornado escovação traumática e a inflamação 
provocada pelo biofilme oral os essenciais fatores 
etiológicos (PEREIRA, 2007; LINDHE ET AL., 
2010). 
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 Outros fatores predisponentes são: mau 
posicionamento dentário, deiscência do osso 
alveolar, oclusão traumática e freios com inserção 
papilar ou na margem gengival (LINDHE ET AL., 
2010; LACERDA ET AL., 2011). 

 
            A eliminação dos fatores etiológicos, o 
controle de biofilme oral e a adequação das técnicas 
de escovação deve estabilizar a progressão das 
recessões, porem para a resolução da exposição 
radicular, a intervenção cirúrgica para o 
recobrimento radicular pode estar assinalada 
(SANTAMARIA ET AL., 2007; PEREIRA, 2007). 

 
            
Afeta, principalmente, a face vestibular de caninos e 
pré-molares de adultos e idosos, contudo pode se 
desenvolver na superfície de outros dentes e em 
qualquer idade (CONCEIÇÃO ET AL., 2007).  
 
           As lesões são apontadas como decorrentes 
de processos crônicos de dissolução ácida (erosão), 
do desgaste mecânico repetitivo provocado pela 
força da escovação (abrasão) e de micro fraturas 
provocadas pela ação de forças mastigatórias 
excessivas na oclusão traumática (abfração) 
(TERRY ET AL., 2003; BARTLETT & SHAH 2006; 
HOEPPNE ET AL., 2007; CARVALHO, 2010). 

 
           Tem como propriedades uma superfície dura, 
lisa, polida, rasa, com contorno regular e em forma 
de “V” (TERRY ET AL., 2003; BARTKETT & 
SHAH2006; CONCEIÇÃO ET AL., 2007; 
CARVALHO, 2010). 
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 A abfração exibe-se clinicamente como uma 
lesão funda, com formato de cunha e margens bem 
definidas (PAIVA ET AL., 2003; BRENTEGANI ET 
AL., 2006; CONCEIÇÃO ET AL., 2007) 

 
           Conquanto cada tipo de lesão tenha sinais 
clínicos exclusivos, muitas vezes o diagnóstico será 
apenas de lesão cervical não cariosa. Uma lesão 
cervical pode contornar a coroa do dente (esmalte 
e/ou dentina), exclusivamente a superfície da raiz 
(cemento e/ou dentina), ou deve atingir coroa e raiz 
simultaneamente. 

Dentro de qualquer planejamento é 
necessário avaliar fatores como: características 
anatômicas locais, altura e profundidade da lesão 
cervical não cariosa, extensão das áreas de coroa e 
raiz afetadas, altura da recessão gengival, 
apresentação de tecido queratinizado apical ao 
defeito e requisições estéticas do paciente 
(SANTAMARIA ET AL., 2007; SANTAMARIA ET 
AL., 2013). 
           Em relação ao tratamento cirúrgico para o 
recobrimento radicular, os estudos são unânimes 
em admitir que o retalho posicionado coronalmente 
associado ao uso do enxerto de tecido conjuntivo 
exibe resultados estáveis, satisfatórios e previsíveis 
(ZUCCHELLI ET AL., 2006; SANTAMARIA ET AL., 
2007; PINI-PRATO ET AL., 2010; SANTAMARIA ET 
AL., 2011; MCGUIRE  ET AL., 2012). 
           O retalho posicionado coronalmente e o 
enxerto de tecido conjuntivo foram as técnicas mais 
analisadas e são as que semelham apresentar maior 
previsibilidade de recobrimento radicular 
(SANTAMARIA ET AL., 2011).  
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 Por isso, reconhecer a anatomia e as 
características de cada lesão cervical (erosão, 
abfração e abrasão) é interessante para a condução 
da eliminação desses fatores (HOEPPNER ET AL., 
2007) 
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Pela literatura odontológica, em 1907, usava-
se o termo “Bruxomania”, e apenas em 1931 houve 
uma alteração de terma para “Bruxismo”. Outros 
nomes conhecidos na literatura que podem ser 
empregados para referir o quadro são: 
friccionar/ranger de dentes, parafunção oral, 
briquismo, bruxomania, apertamento, e neuralgia 
traumática. Usa-se a expressão bruxismo devido o 
atrito, apertamento, fricção dos dentes. Esse 
exercício é involuntário, tendo manifestação no 
período diurno ou noturno, bruxismo cêntrico, 
respectivamente. Atualmente por estar 
manifestando com mais recorrência nos pacientes e 
nos consultórios, o cirurgião-dentista tem uma 
grande responsabilidade sobre essa questão, inclui 
estruturas de suporte do sistema estomatognático, 
aponta sinais e sintomas clínicos, além ser um 
hábito parafuncional. Diante disso seu compromisso 
em saber diagnosticar precocemente e indicar o 
melhor tratamento, estando ciente da sua causa 
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para evitar desgastes oclusais. O bruxismo diurno, é 
quando o paciente manifesta durante o dia, mas 
também existe o bruxismo noturno, sendo o mais 
frequente, caso que ocorre durante o sono 
inconsciente. Uma série de desconforto pode 
desencadear diversos níveis de comportamentos 
parafuncionais, apenas pelo hábito de ranger ou 
apertar os dentes.  

Um dos motivos como preocupação, medo, 
estresse, raiva, agressão reprimida, problemas 
emocionais, é seguido de ruídos notáveis, e é uma 
parafunção caracterizada pela tocadela fora de 
função dos dentes, acontece de forma inconsciente 
e consciente. Em momentos de inconsciência são 
reproduzidas contrações musculares em diferentes 
niveis, sendo a força superior da natural, os atritos e 
fortes ruídos que são provocados ao ranger os 
dentes ocorrem com mais constância durante o 
sono. Mesmo não sendo nomeado como uma 
doença, quando excessivo pode afetar sim o 
sistema estomatognático, levando a uma fragilidade 
fisiopatológica.  

Na odontíase decídua é comum perceber 
desgaste excessivo nas faces oclusais e incisais das 
áreas dentárias, e podendo ser constatado durante 
o exame clínico odontológico. Alguns traços 
estruturais e funcionais classificam o bruxismo como 
mais severo, principalmente durante a odontíase 
decídua, no período da infância, crianças em idade 
pré-escolar, embora também apareça em crianças 
mais velhas e dentição permanente. 

Essa parafunção possui etiologia multifatorial 
responsável pelo aparecimento que são 
classificados em: dentais, sistêmicos, ocupacionais, 
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psicoemocionais, idiopáticos e nutricionais. Tais 
fatores dentais como: variação de oclusão, 
mobilidade, padrão de movimento mandibular, 
posição dental, morfologia e restaurações 
iatrogênicas possuem etiologia preponderante, os 
pesquisadores têm preconizado que fatores mentais 
comportamentais como ansiedade, estresse, e 
características da personalidade estão com maior 
responsabilidade referente com os fatores locais, 
como a maloclusão.  

A frequência e severidade são variantes, 
correspondente com o estresse tanto físico quanto 
mental. Pode apresentar condições sistêmicas 
como alteração do trato digestivo, distúrbios do 
sono, alterações nutricionais, alergias, fatores 
hereditários desequilíbrio endócrino. E os fatores 
ocupacionais são referentes a atividades mentais, 
físicas e profissionais. 

Sabe-se que excessiva parte do conteúdo de 
compostos químicos solúveis em água derivados da 
tirosina (aminoácido), catecolaminas, do sistema 
nervoso central, é constituída por dopamina e a 
mesma tem a função de impossibilitar os 
movimentos espontâneos. Portanto, se existir 
modificação de dopamina no trato mesocortical, 
assim como grande quantidade ou pouca atividade 
relacionada a dopamina é possível analisar certos 
movimentos costumeiros e não coordenados dos 
músculos. Hábitos como: consumo de tabaco, café, 
chá, chocolate, refrigerante tipo cola, anfetaminas, 
álcool podem estar envolvidos, já que incita o 
sistema nervoso central, elevando estresse e 
ansiedade. O bruxismo durante o sono (noturno) e 
bruxismo durante o dia (diurno) não se assimilam 
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por envolver várias situações de consciência, 
melhor dizendo, sono e vigília, e várias influências 
na irritabilidade verbal motora e variados estados 
fisiológicos.  

Portanto, por uma conduta semi-voluntária da 
mandíbula, de pressionar os dentes no mesmo 
momento em que a pessoa encontra-se acordado, 
isso determina o bruxismo diurno, onde 
normalmente não executa a conduta de ranger os 
dentes, e encontra-se correlacionado a um sinal ou 
hábito vicioso, tal como, contatos entre os dentes e 
outro determinado corpo estranho, exemplo disso é 
a mania de morder caneta entre dentes e, mucosa ( 
mordiscar os lábios, língua, bochechas e ainda 
sucção dedos, condutas do bruxismo cêntrico. O 
bruxismo excêntrico, ou do sono é uma ação 
inconsciente de resvalo dos dentes nas posições 
protrusivas e latero-protrusiva e ranger ou 
apertamento que geram sons, enquanto a pessoa 
está dormindo. O bruxismo do sono, também 
popularmente reputado como bruxismo noturno, é a 
prática de ranger os dentes podendo se desenvolver 
durante o sono diurno. 

Este transtorno involuntário pode ser 
identificado na forma leve, moderada e severa 
(quando ocorrem danos às estruturas do sistema 
estomatognático), de acordo com a categorização 
internacional de desordens do sono. O bruxismo 
pode ser assinalado ainda em aguda, quando por 
algum motivo o processo se torna injurioso e excede 
a capacidade biológica de habituação e defesa do 
sistema, causando sinais clínicos, e crônica, onde 
há uma adaptação biológica e funcional do 
organismo. Existe uma subdivisão, quando primária, 
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não possui justificação médica evidente, sistêmica 
ou psiquiátrica. Quando secundária, é resultante de 
alterações clínicas, neurológicas ou psiquiátricas 
correlacionadas a tratamento terapêuticos (uso ou 
retirada de substâncias ou medicamentos) ou a 
outras alternâncias do sono. 

Vários estudos se evidenciam pelo amplo 
predomínio de pacientes, como crianças e adultos 
(ambos os sexos) e diversos fatores etiológicos que 
estimulam ao progresso do bruxismo, por intermédio 
de fatores psicológicos, situações emocionais, 
estresse, ansiedade, entre outros. Essa desordem 
funcional está crescentemente mais constante 
dentro das clínicas odontológicas, e por bastante 
tempo foi analisado como implicações estritamente 
locais, aparecimento oral normal.  

O bruxismo durante e infância pode ser 
identificado pelo aparecimento de desconfortos 
articulares e musculares, desgastes da superfície 
dentária, e colabora para o progresso de uma 
Classe III falsa, além de estimular o processo 
fisiológico de reabsorção dos dentes decíduos e 
ocasionar mudanças na cronologia de erupção dos 
dentes permanentes. O desenvolvimento do 
bruxismo pode acontecer após erupcionar os 
incisivos centrais decíduos. 

Qualquer pessoa é capaz de manifestar um 
tipo de parafunção noturna o que atrapalha o 
diagnóstico e analise clínica.  O que distingue é a 
intensidade, frequência, e intervalo de tempo das 
contrações musculares envolvidas. Anamnese 
minuciosa mostrará sintomas e sinais como dor 
muscular e exaustão limitando a abertura bucal, 
hipersensibilidade térmica, taquicardia gerando 
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despertar repentino, crepitações. na articulação 
têmporo mandibular (ATM), irregularidade das 
superfícies dentárias, surgimento de ruídos de 
dentes (mencionado por familiares), cefaleia e 
palpitações frequente.  

O bruxismo é a predominante causa de lesão 
traumática do periodonto e de ampla mobilidade 
dentária. Alguns casos a dor não está concernente 
à queixa principal, mas a grande maioria dos 
pacientes que possuem este hábito podem 
apresentar manifestações. Achados clínicos 
caracterizantes são, fendas e fraturas em elementos 
dentários restaurados classe III ou IV dificultando 
restaurar e devolver estética, exibição de dentina ou 
facetas polidas, dores nas articulações, estalidos e 
crepitações sumarizam à disfunção da ATM, 
restringindo os movimentos mandibulares, limitação 
do fluxo salivar, doença infecto inflamatória que 
afetam tecido de sustentação e de suporte, além de 
ferimentos na língua. Em circunstâncias mais grave, 
os músculos hipertrofiados podem originar 
alterações oclusais, contração na face, alteração no 
nível de abertura e fechamento da mandíbula, 
acarretando problemas na mastigação e fala. Pode 
ocorrer também ausência de lamina dura, 
reabsorção radicular, fraturas radiculares, cálculos 
pulpares, mudança no espaço periodontal, mas que 
só são vistos através de exames de imagem.  

O profissional deve conhecer a causa 
específica para o desenvolvimento do bruxismo e, 
desta forma, conduzir o paciente para o tratamento 
correto e efetivo. Sendo que ainda não existe um 
tratamento definitivo capaz de eliminá-lo. 



 131 

 Ainda é discutível o tratamento para este 
fenômeno parafuncional, sendo do cirurgião dentista 
a tarefa de executar um bom exame clínico e intervir 
para que danos mais severos oclusais não ocorram, 
um dos grandes problemas acontecem quando 
pacientes com bruxismo são informados e 
cientificados tardiamente, quando o caso já tomou 
proporções avançadas. O tratamento abrange a 
odontologia, a medicina, e a psicologia, consistindo 
em um tratamento multidisciplinar, sedo que 
procedimentos restauradores, placa miorrelaxante, 
e procedimento ortodôntico são da área de atuação 
da odontologia. Além do a assistência de um 
psicólogo. Em situações específicas, pode suceder 
a necessidade de tratamento sistêmico, com o 
tratamento com uso de medicação sistêmica e 
auxílio médico. 
 É preciso determinar uma terapia 
estabelecida em dois aspectos com o objetivo de 
atingir o controle do hábito parafuncional, sendo a 
primeira, orientar e ensinar o paciente sobre os 
condições desencadeantes possíveis, tendo o 
autocontrole deles quando necessário, já o segundo 
é devolver a função normal do aparelho 
mastigatório, de músculos e articulações, sobretudo, 
tendo a proteção das estruturas moles e duras. Os 
demais aspectos devem ser coincidentemente com 
o paciente discutidos e esclarecidos. 
 Um fator fundamental no aumento da tensão 
muscular no dia-a-dia é o estresse, assim, exigindo 
cuidados para o autocontrole. Desta forma, 
clinicamente a abordagem deve ser considerando o 
estilo de vida levado pelo paciente, sua infância, 
situação profissional, relação social, conflitos 
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familiares, fator conjugal. O cirurgião dentista deve 
interceder de forma mais investigativa, procurando 
saber a origem das episódios de estresse e 
ansiedade, e elaborar um tratamento 
conjuntamente. com o psicólogo, de forma que 
possam remover o fator que desencadeia o hábito 
parafuncional. 

 A principal interposição no tratamento 
para o bruxismo, deve ser voltada para a proteção 
do dente, reduzindo o ranger do dente, restaurações 
da superfície dentária, devido à severidade do 
desgaste, incluído o ajuste oclusal, diminuindo as 
dores faciais e temporais, assim, melhorando a 
qualidade do sono. Quando o tratamento com o uso 
da placa de mordida é iniciado, essa placa mio 
relaxante é um dispositivo interoclusal removível, 
que de uma mesma arcada incluam-se todos os 
dentes em questão, sendo a arcada mais comum a 
superior, que se ajusta, envolvendo as superfícies 
das faces incisais e oclusais dos dentes, de forma 
que cria contato oclusal prévio com os dentes do 
arco oposto. 

Ainda que haja a prevenção dos efeitos 
lesivos, esse distúrbio não é curado pelos aparelhos 
interoclusais. Na prevalência dos casos, o bruxismo 
retorna, mesmo após extensas terapias oclusais. 
Com aparelhos interoclusais, temos que realizar a 
proteção das estruturas dentárias, em paciente que 
manifestam alguma parafunção noturna, uma vez 
que não há a perspectiva de um controle voluntário 
sobre a parafusão. 

Os pacientes devem ser orientados, no 
tratamento fisioterápico, a realizar a “higiene do 
sono”, que consiste em: livrar-se de bebidas 
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alcoólicas ou determinados estimulantes logo antes 
de dormir (tais substâncias podem elevar a atividade 
eletromiográfica dos músculos mastigatórios); 
exercitar-se todos os dias e ter vida funcional (isso 
leva a uma melhor e maior qualidade do sono rem); 
obedecer a hora certa para dormir e acordar (ter um 
horário regular de sono); ter um sono em que haja 
descanso físico e mental, optar por ambientes sem 
luz e sem barulho (estes estímulos têm como 
resposta do SNC uma contração muscular 
involuntária de todo o corpo, dificultando o sono 
rew). 

O uso do calor é outra opção fisioterápica, 
chamada de termoterapia. O calor provoca a vaso 
dilatação, isso ajuda a oxigenação das áreas 
afetadas, com isso há a redução dos sintomas 
musculares e efeitos sedativos sobre os nervos 
motores. As terapias de relaxamento podem 
ocasionar na supressão dos resultados metabólicos 
que sensibilizam os nociceptores e, em 
consequência disto, acarreta uma diminuição da 
dor. Para cada situação, cabem ao cirurgião-
dentista e ao fisioterapeuta definirem a terapêutica 
mais apropriada.  

O tratamento médico irá requestar a 
prescrição de medicamentos, tais como relaxantes 
musculares, analgésicos e anti-inflamatórios para 
controle ou tratamento do bruxismo, no entanto esse 
tipo de tratamento não é recomendado e nem 
aconselhável, pois pode levar o paciente a 
dependência química e recidivar após suspensão, o 
que exige mais cautela. Em casos de sintomas 
intensos, deve ser feito. No bruxismo secundário, 
tem sido sugerida a administração de toxina 
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botulínica (cuja ação é dificultar e inibir assim que a 
acetilcolina seja liberada na junção neuromuscular). 
Essa crescente pesquisa sobre fármacos, apesar de 
estar apenas no começo, compreende grandes e 
boas perspectivas para a existência de um bom 
tratamento medicamentoso para o bruxismo no 
futuro. 

O bruxismo está cada vez mais constante em 
pacientes que procuram os consultórios 
odontológicos. Compete ao cirurgião dentista estar 
preparado, para realizar um bom diagnóstico de 
sinais e sintomas, com aspectos da identificação do 
problema, informando assim ao paciente da 
magnitude  e gravidade do caso que o atinge. 
Acredita-se também que, quanto maior a 
assimilação do paciente sobre o hábito, melhor o 
prognóstico e mais estimulado ele estará para o 
tratamento.  Desta forma, faz-se necessário que o 
profissional comunique ao “bruxômano”, quanto à 
relação entre os hábitos parafuncionais e seus 
fatores desencadeantes, oferecendo-lhe 
orientações apropriadas e as opções de tratamento. 
Para a proteção das estruturas dentárias e assim 
possibilitar condições de paridade oclusal e 
mandibular, o profissional deve realizar 
procedimentos e técnicas odontológicas 
específicas. 

A conduta de atuação do cirurgião-dentista 
diante do paciente portador de bruxismo deve estar 
direcionada a fim de diminuir a tensão psicológica; 
tratar os sinais e sintomas já presentes, como 
estruturas dentárias com desgaste, lesões 
periodontais e dores musculares; diminuir o estresse 
oclusal e remodelar o padrão neuro muscular 
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habitual. Um diagnóstico criterioso e precoce ajuda 
a diminuir os danos causados. O acompanhamento 
do tratamento do paciente é de extrema importância. 
Para os cirurgiões-dentistas especialistas em 
tratamentos das DTMs, como o bruxismo, é 
fundamental manter-se atualizado, seja de novos 
conhecimentos, tratamentos e tecnologias. O laser 
vem ganhando grande papel no auxilio da 
reabilitação de pacientes com DTM. 
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O reconhecimento da cirurgia ganhou força 
após a Segunda Guerra Mundial, devido aos 
progressos pós-guerra que incluíram avanços 
tecnológicos e evoluções no campo automobilístico. 
Dessa forma, acidentes de carro aumentaram 
consideravelmente em regiões de alto nível social e 
se tornaram as causas mais frequentes de 
atendimentos em hospitais elitizados. Nas periferias, 
as causas mais comuns dos atendimentos de fratura 
facial eram por agressões, com ou sem arma de 
fogo. Os aumentos desses incidentes e elevados 
números de mortes, em especial nos grandes 
centros, fizeram com que o atendimento 
odontológico hospitalar se tornasse indispensável e 
o cirurgião bucomaxilo se tornou responsável pelos 
atendimentos de urgência e pela traumatologia 
bucomaxilofacial.  

A especialidade bucomaxilofacial foi definida 
pela primeira vez pela American Dental Association 
como sendo uma área que diagnostica e trata 
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cirurgicamente as deformidades ou traumatismos 
que acometem a região de maxilar. É uma 
especialidade que trata da maxila e mandíbula e dos 
ossos que compõem a face, assim como os tecidos 
moles que revestem tais estruturas, porém, seu 
enfoque maior é nos dois terços inferiores da face. 
Tal especialidade exige que o profissional já seja 
formado na área da odontologia e que tenha uma 
boa capacitação e grande treinamento cirúrgico. No 
Brasil é uma prática que deve ser atribuída apenas 
para quem possui registro no Conselho Federal de 
Odontologia, ou seja, é uma extensão de 
especificação na odontologia, designada ao 
diagnóstico e tratamento dos traumas da região 
bucomaxilofacial e do sistema estomatognático.  

Nos últimos anos os acidentes associados ao 
uso de drogas, como o álcool e o aumento da 
violência, estão sendo um dos maiores causadores 
de traumas faciais e das suas dificuldades 
cirúrgicas, portanto, campanhas educacionais estão 
sendo feitas a fim de conscientizar a população. 
Além dessas prevenções estão sendo criadas leis 
mais severas, tudo isso visando a diminuição de tais 
casos. Grande parte dos traumas faciais ocorrem 
aos fins de semana, devido a imprudência de uma 
parte da população, pois nestes torna-se comum o 
uso de álcool associado à direção. Alguns autores 
alegam ser necessário o uso de ferramentas de 
segurança, como o uso obrigatório do cinto de 
segurança, por exemplo, para diminuir os índices, e 
as complexidades das fraturas faciais 
 
Exercício da profissão 
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  Para que haja a formação de cirurgiões 
bucomaxilofaciais deve-se exercer a Residência 
para a especialidade com formação de pós-
graduação com duração de, em média, 4 anos. O 
estudante precisa ser aprovado no método de 
seleção desenvolvida pelo estabelecimento de 
ensino que oferece essa modalidade de 
especialização, geralmente ofertadas por centros 
universitários ou hospitais. Os residentes recebem 
uma bolsa custeada pelos Ministérios da Saúde e 
Educação. 
         

Os tratamentos cirúrgicos exercidos pelos 
bucomaxilofaciais são mais extensos que os 
realizados por dentistas generalistas. Durante o 
tempo de especialização, o profissional obtém 
experiências em tratamentos cirúrgicos e médicos 
complexos, como sedação intravenosa, anestesia 
geral, além de adquirir conhecimentos e habilidades 
cirúrgicas complexas.  Os profissionais que não 
possuem residência na área são aptos a realizarem 
cirurgias orais e maxilofaciais por direito, porém, o 
profissional deve ter conhecimento das dificuldades 
que envolvem durante os tratamentos de cirurgias 
mais complexas realizadas e encaminhar ao 
especialista. 

São inúmeras áreas de atuação do 
especialista em bucomaxilofacial, entretanto, é 
vetado a prática cirúrgica com finalidades estéticas, 
exceto as estéticas funcionais do aparelho 
mastigatório. Outras atuações de competência dos 
especialistas são cirurgias com destinação protética 
e ortodôntica, implantes, diagnóstico e tratamento 
das deformidades dentofaciais, biópsias, enxertos, 
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tratamentos das lesões patológicas da boca, 
reimplantes dentários, desordens 
temporomandibulares e transplantes e tratamento 
de traumas e fraturas. 
 

Os pacientes que sofreram traumas, devem 
ser atendidos em ambiente hospitalar, e para isso, o 
cirurgião bucomaxilofacial deve compreender a 
estrutura funcional e institucional do ambiente onde 
atua. Os variados tipos de trauma podem causar 
desde incapacitação do paciente em questão, até o 
óbito. Como a recuperação do paciente pode ter um 
custo muito alto, envolvem-se também fatores 
socioeconômicos, sendo imprescindível o 
desenvolvimento de um sistema eficaz, 
interdisciplinar e bem elaborado, assim, 
aprimorando o atendimento ao paciente que sofreu 
algum tipo de trauma. 

As fraturas mandibulares são as mais 
comuns dentre as fraturas faciais, elas podem 
acontecer isoladas ou em combinação com outros 
danos faciais. Na literatura a prevalência é a do 
gênero masculino. A maioria das fraturas 
mandibulares ocorre nas três primeiras décadas de 
vida do paciente, e os  acidentes de trânsito se 
constituem como a causa mais frequente. A principal 
motivação de trauma facial em crianças é a 
queda.  Muitos fatores favorecem para que o 
número de quedas seja maior nessa faixa etária, 
especialmente por crianças com menos de dez anos 
não terem total conhecimento sobre o perigo de 
seus atos.   

No ramo da cirurgia bucomaxilofacial, 
encontra-se a cirurgia ortognática, na qual 
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deformidades dentofaciais podem ser tratadas, 
procurando uma melhora articular, correção oclusal, 
fonética e respiratória, tendo como consequência 
benefícios funcionais e equilíbrio harmônico facial, 
provocando aspectos positivos relacionados à 
estética e ao fator psicológico e social do paciente. 
Este tratamento movimenta o complexo 
maxilomandibular a uma posição mais equilibrada, 
funcional e saudável.  

A cirurgia ortognática estabelece o equilíbrio 
entre a face e o crânio, constitui-se de técnicas de 
osteotomias realizadas no sistema mastigatório com 
finalidade de reparar as discrepâncias das relações 
dos maxilares. Deve, também, apresentar melhorias 
nas condições estéticas e funcionais: mastigação, 
fonação, deglutição e respiração. 

O crescimento maxilomandibular é moroso e 
gradativo, e em alguns instantes a maxila e 
mandíbula podem desenvolver em níveis distintos 
entre si, afetando o alinhamento ósseo e resultando 
em desproporções. Injúrias ou defeitos de 
nascimento também podem ser fatores contribuintes 
para se submeter o paciente à cirurgia ortognática.  

No diagnóstico de necessidade cirúrgica, o 
ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial irão 
trabalhar juntos, bem como o clínico geral, que ficará 
responsável pela manutenção da saúde bucal. A 
ortodontia pré-cirúrgica colocará os dentes em sua 
nova posição, a qual, inicialmente, dará a impressão 
de que o tratamento esteja piorando o 
posicionamento dental, entretanto, após o cirurgião 
realinhar o complexo maxilomandibular, os dentes 
consequentemente se encontrarão melhor 



 142 

posicionados. Todavia, a movimentação ortodôntica 
no pós-operatório é ideal para refinar a oclusão.  

A cirurgia é realizada em centro hospitalar 
sob anestesia geral, portanto, exames 
complementares para investigar a saúde sistêmica 
do paciente são avaliados previamente. No pós-
operatório o paciente é mantido com acesso 
intravenoso para proporcionar melhor manipulação 
medicamentosa e de nutrientes, até que ele esteja 
hábil para se alimentar por via oral.  

Estudos avaliaram a qualidade de vida de 
pacientes submetidos à cirurgia ortognática e 
pacientes indicados à mesma, e, os resultados 
mostraram que este tratamento tem impacto direto 
na melhora da qualidade de vida destes pacientes. 
Seja de maneira funcional, estética ou psicossocial, 
demonstrando que pacientes operados têm melhor 
autoestima e qualidade de vida que os não 
operados. 
          O Cirurgião e Traumatologista 
Bucomaxilofacial deve conhecer os princípios 
básicos de tratamento das lesões dos tecidos moles 
da face, para minimizar as sequelas tanto estéticas 
quanto funcionais .(Dantas et al; 2013) 
           Esses tipos de ferimentos são relevantes nas 
emergências, pois podem comprometer grave e 
irreversivelmente a vida do paciente 
politraumatizado, pois, podem levar a sequelas 
quando abordadas inadequadamente, segregando o 
indivíduo do convívio social, resultando na 
incapacidade de trabalho. 
Ferimentos são lesões decorrentes de agressão 
sobre as porções moles, causada por um agente 
traumático, acarretando dano tecidual, podendo ser 
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superficiais ou profundos. Causam sangramento e 
dor de intensidades variáveis, com risco de infecção 
local1. (Dantas et al; 2013) 

Os ferimentos dos tecidos moles da face são 
tratados de acordo com o tamanho de sua extensão, 
profundidade, nível de contaminação, fator 
etiológico e tempo do trauma, o objetivo deve ser 
reconstituir a função e estética do paciente. 
Priorizando o atendimento das lesões que causem 
risco a vida dele. 
 
Atendimento de emergência 
 

No atendimento inicial o paciente que sofreu 
o trauma pode chegar ao ambiente hospitalar por 
busca natural ou pode ser levado pelo SAMU, que é 
também espontâneo, porém, contatado por meio de 
ligações telefônicas. Já no hospital, o paciente é 
registrado e identificado, que é o processo de 
admissão hospitalar. Em quadro de trauma leve e 
moderado, primeiro é realizada a admissão, e 
depois o atendimento inicial. Já pacientes em 
quadro grave são encaminhados diretamente ao 
atendimento inicial. Na admissão também é 
realizada a classificação de risco, onde o paciente é 
avaliado e classificado, de forma correspondente ao 
seu estado de saúde. Logo, é encaminhado ao 
especialista que realizará o atendimento secundário. 

O mecanismo do trauma é avaliado durante o 
atendimento secundário, como a hipótese 
diagnostica, a cena, história clínica, exame físico e 
a condução do tratamento tendo que ser registrado 
no prontuário do paciente que sofreu o trauma. 
Neste momento também é realizado o exame 
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bucomaxilofacial, em que avalia-se os traumas do 
paciente a fim de identificar lesões em tecidos moles 
ou duros. Assim, o cirurgião bucomaxilofacial deve 
examinar os ossos da face, as funções dos nervos, 
a articulação temporomandibular, todos os tecidos 
moles da face –  e a face por completo, áreas 
afetadas ou não pelo trauma. Deve-se realizar 
palpação em toda a face, verificar existência e 
inexistência de dor, crepitação, mobilidades, 
verificar a oclusão dentária e realizar um exame 
intrabucal completo e minucioso para chegar ao 
diagnóstico. Outrossim deve ser feita uma avaliação 
diária do paciente, para que seja preenchida a sua 
evolução, como as interconsultas, se ele foi 
encaminhado ou não, se precisa de tratamento 
cirúrgico, ou até mesmo carece apenas de 
observação.  

A equipe interdisciplinar responsável pelo 
paciente é que deve planejar a alta hospitalar. A alta 
pode ser por liberação médica, por vontade própria 
ou quando o paciente vem a óbito, mas, antes do 
cirurgião bucomaxilofacial preencher a alta do 
paciente, deve ser feita uma avaliação do estado de 
saúde do paciente e orientação, resolvendo todas as 
incertezas deste. Deve entregar informações orais e 
escritas e ser feita, e a indicação dos medicamentos 
que o paciente deverá fazer como tratamento em 
sua residência. Faz-se mister que o cirurgião 
registre em prontuário todos os dados do paciente, 
procedimentos realizados, datas dos atendimentos, 
faltas e quaisquer outros fatos de relevância, bem 
como todos as radiografias, modelos e demais 
exames complementares, que devem ser 
arquivados por um período mínimo de 5 anos. 
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Atualidades: 
 

A especialidade de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial (CTBMF) tem passado por 
grandes avanços nas últimas décadas, tanto no 
aspecto cientifico, quanto técnico e tecnológico, fato 
este observado claramente nas cirurgias 
ortognáticas, implantodontia e cirurgias avançadas 
para implantes. Uma consequência desta evolução 
é o aumento da área de atuação da CTBMF, que há 
algumas décadas se restringia basicamente a 
procedimentos de cirurgia oral menor e traumas de 
face, e que hoje, teoricamente, obriga os cirurgiões 
bucomaxilofaciais a estarem constantemente 
atualizados, como quanto ao uso de próteses 
bucomaxilofaciais para reabilitação oral. 

O cirurgião bucomaxilofacial deve estar 
ciente de suas responsabilidades, seus deveres e a 
decorrência de sua transgressão, especialmente 
por, recentemente, ter sido lançado para os CTBMF 
o novo código civil: 
 
Código Civil:  
 
“[...]III - A Área de atividade do profissional formado 
em Odontologia é a face, e não, apenas, os dentes 
com as afecções dentárias. 
Assim, compete ao cirurgião-dentista fazer: 
a) Radiografia Buco-Maxilo-Facial; 
b) Prótese Buco-Maxilo-Facial; 
c) Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; e, 
d) Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 
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Além de suas competências, o Código Civil elenca, 
também, as áreas de conhecimento necessárias ao 
profissional: 
"a. anestesiologia, onde o especialista deverá 
possuir conhecimentos para prescrever anestesia e 
operar o paciente sob anestesia geral (o cirurgião-
dentista recorre à colaboração do médico que e o 
especialista em anestesia geral); 
b. biópsia de lesões; 
c. tratamento de infecções; 
d. erupção cirúrgica, reimplantação e transplantes 
dentes; 
e. cirurgia pré-protética; 
f. cirurgia pré e pós-ortodôntica; 
g. cirurgia ortognática; 
h. tratamento cirúrgico dos cistos; de doenças das 
glândulas salivares (não quer dizer que o cirurgião-
dentista tratará todo e qualquer problema de 
glândulas salivares, mas lhe compete tratar aquelas 
alterações que possam acarretar prejuízo funcional 
do aparelho mastigatório ou por este acarretadas); 
das doenças da articulação têmporo-mandibolar; de 
lesões de origem traumática na área buco-maxilo-
facial; de malformações congênitas ou adquiridas, 
dos maxilares e da mandíbula; dos tumores 
benígnos da cavidade bucal, dos tumores malígnos 
da cavidade bucal, atuando integrado em grupo de 
cancerologistas; de distúrbios neurológicos, com 
manifestação Maxilo-facial, em colaboração com 
neurologista em neuro-cirurgião; e, das afecções 
rediculares e perirradiculares; (o grifo é nosso) e, 
i. remoção cirúrgica de corpos estranhos.”.  
(Constituição Federal, Código Civil, Código de 
Processo Civil) 
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O exercício profissional do CTBMF é de 

amplo aspecto, visto que o profissional pode exercer 
sua função em cirurgias mais complexas em centros 
cirúrgicos hospitalares, atendendo em traumas 
emergenciais, além de cirurgias marcadas 
previamente para uma adequada reabilitação oral 
estética-funcional, como a cirurgia ortognática e 
reconstruções dos maxilares. É necessário enfatizar 
que o cirurgião dentista especialista em bucomaxilo 
deve respeitar a área de atuação determinada pelo 
conselho de ética médico e odontológico, 
trabalhando muitas vezes em conjunto com 
cirurgiões faciais e médicos anestesistas. O 
bucomaxilofacial tem a possibilidade de também 
trabalhar em consultório odontológico em extrações 
dentárias e realizações de implantes dentários, 
entre outras atividades. 
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CARREIRA DE DENTISTA DA AERONÁUTICA 
 

Um dos objetivos de profissionais dentistas é 
passar em um concurso, seja por objetivo final ou 
para viabilizar a construção de um consultório, haja 
vista a boa remuneração para a função de dentista 
no serviço público. 
Dentre as diversas carreiras de dentista no serviço 
público, mister se faz, destacar a carreira de dentista 
da Aeronáutica. Sim, não há só sargentos na Força 
Aérea do Brasil - FAB existem também profissionais 
da atividade meio, principalmente da área da saúde, 
como médicos, dentistas, enfermeiros e outros. 
Assim, quem forma em odontologia pode seguir 
carreira militar, dentre essas a de dentista da FAB. 
Obviamente que o concurso de dentista da FAB tem 
como requisito para investidura no cargo a 
conclusão do curso de Odontologia em instituição 
superior de ensino reconhecida pelo MEC, contudo, 
existem outros requisitos como idade não superior a 
36 anos. Os últimos concursos foram exigidos 
também especializações em algumas das áreas, 
tais como: cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, 
periodontia, dentística, endodontia, ortodontia, 
odontologia para pacientes com necessidades 
especiais. 

Ainda, como na maioria dos concursos 
públicos para cargos de elevado nível, existe mais 
de uma etapa no mesmo concurso. Nesse diapasão, 
o concurso de dentista da Aeronáutica possui além 
da prova objetiva, uma bateria de exames para 
inspeção da saúde do candidato, exame de 
capacidade psicológica, teste de avalição do 
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condicionamento físico, prova prática-oral e 
validação de documentos (diploma de conclusão de 
ensino superior, como também certificado de 
conclusão da especialização quando é inscrito em 
uma área especifica). 

Como dito no parágrafo anterior, o concurso 
de dentista da aeronáutica é de alto nível, portanto 
não basta passar em todas as etapas do concurso 
para exercer as atividades do cargo, eis que se faz 
necessário lograr êxito no curso de adaptação de 
Dentista da Aeronáutica, conhecido como CADAR, 
curso esse realizado logo após a aprovação em 
todas as etapas do concurso, sendo, portanto o final 
do processo seletivo, quem for aprovado em todas 
as etapas do concurso se tornará um Oficial Dentista 
da Aeronáutica, com um quadro de carreira previsto 
pelo Decreto Lei n.º 3.872/1941, e normatizado pela 
Instrução Reguladora dos quadros de Oficias 
Médicos, Dentistas e Farmacêuticos (ICA 36-11). 
Esse tipo de concurso, que tem abrangência 
nacional, afinal estamos falando da Força Aérea 
Brasileira – FAB, acaba por ter vagas fixadas por 
localidades e especialidades, tudo conforme o edital 
do referido certame, de modo que a pessoa que se 
interessar pela carreira deverá ficar atenta a 
possível mudança de domicílio, eis que o candidato 
pode ser transferido para diferentes locais do pais, a 
depender da necessidade da administração pública. 
Em linhas gerais a localidade é respeitada conforme 
local escolhido pelo candidato no ato da inscrição, 
bem como conforme locais disponibilizados no edital 
do concurso. 
Ademais, independentemente se o militar é da 
atividade fim ou meio, independente da carreira 
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também, o fato é que toda pessoa quando ingressa 
no serviço militar deve passar por um curso em 
campo militar, não sendo diferente com o Oficial 
Dentista. Tal curso é fundamental a formação do 
oficial dentista para que o mesmo adquira 
conhecimento teórico e prático dos postulados 
básicos da vida castrense referentes aos futuros 
postos e desenvolver elevado grau de vibração, 
devoção e entusiasmo pela carreira na Força Aérea, 
ou seja, não importa se é médico, dentista, 
farmacêutico ou qualquer outro profissional, ao 
ingressar na carreira militar é importante entender e 
aplicar na vida pessoal os princípios basilares do 
militarismo, qual seja, hierarquia e a disciplina, tendo 
como base a ética e o entendimento da estrutura 
organizacional militar.  

Dessa forma, ao final, o futuro Oficial esteja 
dotado de atributos e competências que o 
qualificarão a ser um integrante do Corpo de Oficiais 
da Aeronáutica. 

 
 Metodo de estudo para as etapas do concurso 

 
O primeiro passo para lograr êxito no 

concurso público de dentista da aeronáutica é saber 
estudar com qualidade a primeira etapa, para 
muitos, a mais difícil. A primeira etapa é uma prova 
escrita, composta por questões de Português e 
conhecimentos específicos, bem como uma 
redação. 
Para ser aprovado em um concurso público, não 
basta atingir a pontuação mínima constante no 
edital, tem que conseguir uma colocação dentro do 
número de vagas, caso contrário o candidato é 



 152 

aprovado, mas não estará dentro do número de 
vagas e, portanto, não será convocado, diante dessa 
enorme concorrência é imperioso que o candidato 
tenha uma boa estratégia de estudo, ao passo de 
estudar todo conteúdo programático constante no 
edital, realizando o máximo de questões em 
simulados até a data da prova, para estar preparado, 
a realização de questões antes da prova é de suma 
importância, porque não basta saber o assunto na 
sua teoria, tem que saber como a banca que irá 
aplicar a prova está cobrando o assunto e a maneira 
mais segura é realizando questões sobre os 
referidos assuntos. 
Periodicamente é importante realizar esses 
simulados, adquirindo provas antigas do concurso 
de dentista da FAB e simulando à aplicação, de 
forma que respeite os requisitos na hora da prova 
real, quais seja, não usar aparelhos, tempo de 
prova, não sair do lugar com frequência, dessa 
forma treinará também o psicológico para o dia da 
prova, chegando mais seguro e menos preocupado 
quanto a realização do concurso. 

Logrando êxito nessa primeira etapa, o 
candidato dentista irá passar por uma inspeção de 
saúde, mostrando que está apto para desempenhar 
todas as atividades que a função exige, sem 
comprometer a própria saúde. Ainda, na terceira 
etapa o cirurgião dentista passará por uma aptidão 
psicológica, demonstrando sua sanidade mental 
para o desempenhar das atividades. Já na quarta 
etapa, o candidato fará um teste de avaliação de 
condicionamento físico, momento de muita tensão, 
tendo em vista que essa é, juntamente com a 
primeira etapa, a que mais reprova candidatos, o 
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alto índice de reprovação é devido a exigência de 
um condicionamento físico mínimo para vida militar, 
dos quais muitas pessoas sedentárias não 
conseguem demonstrar esse condicionamento 
mínimo, conforme exigências do edital do certame. 
A quinta e última etapa é o momento que o 
candidato deve provar que tem graduação e o título 
de especialista que é exigido para o cargo, conforme 
edital, bem como provar sua situação junto a justiça 
eleitoral, militar e justiça comum, dentre outras 
exigências que são provadas documentalmente. 
 
Quanto a remuneração e o quadro de carreira 

 
Pois bem, aqueles que preencheram as 

exigências de todas as etapas mencionadas 
anteriormente realizarão o curso de 17 semanas, 
período no qual já serão remunerados, normalmente 
esse curso de 17 semanas é realizado no Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), na 
capital mineira, Belo Horizonte. Ao final do processo, 
o dentista aprovado no concurso receberá o título 
de Primeiro-Tenente e iniciará a sua carreira 
militar com salário inicial bruto bem considerável. 
Assim, dessa forma, não resta dúvidas quanto a 
brilhante carreira do dentista militar da aeronáutica, 
seja por toda disciplina e hierarquia, pelas belas 
indumentárias utilizadas no serviço militar, ou seja, 
pela excelente remuneração. Por qualquer que seja 
o ponto analisado verá que não há dúvida que é uma 
boa carreira a ser seguida.  
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Cirurgia oral menor é a área odontológica que 
realiza procedimentos cirúrgicos executadas por 
profissionais capacitados e feitas dentro do próprio 
consultório, sob anestesia local ou sob sedação e 
anestesia local. Essas cirurgias podem ser 
extrações dentárias, extração de raízes residuais, 
remoção de cistos, remoção de tecidos para exames 
histológicos, frenectomia lingual ou labial, cirurgias 
para eliminar bolsas periodontais, gengivoplastia ou 
gengivectomia, ulectomia ou ulotomia, cirurgias 
parendodonticas e outras. 

Todo profissional formado é nomeado como 
cirurgião dentista, pois durante a faculdade o aluno 
é ensinado e executa cirurgias; porém se o 
profissional se interessar pela área cirúrgica e 
decidir seguir por esse caminho na sua vida 
profissional existem cursos de aperfeiçoamento em 
cirurgia oral menor. 

Qualquer paciente pode ser submetido à 
cirurgias orais feitas no consultório e é importante 
que o cirurgião dentista faça perguntas sobre a 
história médica do paciente, recolhendo 
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informações baseadas na lembrança do mesmo; 
essas informações ajudam o dentista a entender a 
situação do paciente, fazer escolhas adequadas 
durante a cirurgia e servem como respaldo para 
possíveis situações adversas que ocorram durante 
ou após o procedimento cirúrgico. 
INDICAÇÕES 

São inúmeras as indicações para a cirurgia 
oral menor, podendo ser divididas entre as mais 
simples, como extrações de terceiros molares e indo 
até as de maior complexidade, como a remoção de 
carcinomas de células escamosas (CCE) bucais.  

A cirurgia de extração dos terceiros molares, 
mais popularmente sendo conhecidos como sisos, é 
uma das práticas cirúrgicas mais comuns dentro dos 
consultórios odontológicos. Podem ser classificados 
em inclusos, sendo estes aqueles estiverem 
totalmente encoberto por tecido ósseo e/ou mucoso, 
necessitando de um exame complementar para sua 
melhor visualização e diagnóstico, como 
radiografias e tomografias computadorizadas e 
também podendo ser subclassificados em “dente 
impactado”, que é quando existe alguma obstrução 
física que o impeça de erupcionar. Os terceiros 
molares é o último grupo a irromper na cavidade 
bucal, ocorrendo assim uma incompatibilidade no 
comprimento do arco dentário, causando uma maior 
frequência de impacção desses dentes.  

A remoção cirúrgica de lesões também são 
realizadas pelos cirurgiões-dentistas, sendo uma 
delas a retirada de hiperplasia fibrosa inflamatória, 
sendo essa de caráter proliferativo, benigno e 
podem surgir na cavidade bucal devido à um trauma 
crônico de baixa intensidade (geralmente, próteses 
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mal adaptadas). Após a retirada do agente causador 
do traumatismo, é feita a cirurgia deixando uma 
discreta borda de segurança. O carcinoma de 
células escamosas (CCE) bucais é uma neoplasia 
maligna, tendo origem no epitélio de revestimento da 
boca, e é responsável por grande parte das lesões 
malignas em boca e uma das terapias de escolha, 
além da quimioterapia e da radioterapia, é sua 
remoção cirúrgica, podendo variar de acordo com a 
sua extensão clínica e estágio em que a lesão se 
encontra, podendo ser feito uma excisão local ou 
uma remoção mais ampla. 

Existem também atos cirúrgicos que são 
indicados quando não houve sucesso no tratamento 
endodôntico convencional, não havendo regressão 
de lesão periapical ou quando a obturação dos 
canais radiculares não é possível devido à presença 
de exsudato. Essa cirurgia, chamada de 
parendodôntica é indicado quando ocorre 
persistência de inflamação periapical crônica, com 
áreas apicais radiolúcidas em grande extensão, 
acessos coronais até o ápice radicular restritos 
causados pela insuficiência no selamento 
previamente realizado ou pinos radiculares de 
remoção inviável, perfuração e fratura do terço 
apical. 
 
Anestesias 
 

A anestesia local em odontologia são drogas 
que possuem o papel de bloquear temporariamente 
a condução nervosa. Cada anestésico tem 
prioridades físico-químicas que irão determinar a 
sua potência, duração e ação durante a aplicação da 
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anestesia, ocasionando perda de sensação local, 
sendo de extrema importância o conhecimento do 
cirurgião dentista sobre o aspecto farmacológico dos 
anestésicos locais e suas respectivas técnicas para 
o sucesso cirúrgico. 

Dentre os principais anestésicos locais na 
pratica odontológica estão a lidocaína, articaína, 
levobupivacaína, mepivacaína e prilocaína. Sendo a 
mepivacaína o anestésico local mais comum de ser 
aplicado em cirurgias odontológicas por ter maior 
duração em relação aos outros anestésicos locais e 
menor toxicidade. 
As técnicas anestésicas dentro da odontologia 
podem ser por infiltração local (anestesia loco-
terminal) onde o bloqueio ocorre apenas nas 
pequenas terminações nervosas, em áreas 
limitadas. Bloqueio de campo é quando faz o 
bloqueio de terminações nervosas de maiores 
calibres, sendo técnicas seguras caso respeite a 
quantidade determinadas para cada tipo de 
anestésico, o tipo de cada paciente e o 
procedimento a ser realizado. 

Além dos anestésicos locais usados dentro 
da prática de cirurgias orais menores também estão 
se tornando mais comumente as técnicas sedativas, 
havendo três níveis de potência: leve, moderada e 
profunda, estando relacionados a dose e ao tipo de 
sedativo. Sendo por via oral na qual não apresenta 
total segurança por derivar do grau de absorvência 
respiratória e gástrica, assim como a sedação 
inalatória. Sendo a sedação venosa a mais segura 
sendo realizada por um médico anestesista. 

 
Complicações cirúrgicas  
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Dentre as complicações mais comuns 

podemos destacar: hemorragias, dor, alveolites, 
edema, trismo, lesão nervo alveolar  inferior, 
comunicações  buco-sinusais, injúria a dentes 
adjacentes entre outros. 
Falando mais sobre as complicações cirúrgicas 
temos em destaque a hemorragia, pois durante o ato 
cirúrgico, o excessivo extravasamento sanguíneo 
atrapalha a visualização do cirurgião dentista. A 
causa mais comum de hemorragia é a ruptura de 
algum vaso, ou em casos mais graves a deficiência 
de fatores coagulantes. Apesar de sua frequente 
ocorrência, é de fácil controle, através de 
compressão, hemostáticos locais absorvíveis ou 
ainda medicação hemostática geral.  

Durante o ato cirúrgico por muitas vezes se 
faz indispensável o uso de força sobre os maxilares, 
gerando uma resposta inflamatória dos tecidos 
adjacentes causando um possível edema e dor pós 
operatório, causando um grande incômodo aos 
pacientes. O uso de medicação para controle da dor 
e inflamação após a cirurgia as vezes não é 
suficiente, fazendo necessário uma nova prescrição, 
porém com medicamentos mais fortes, entre eles 
podemos citar a utilização local da hidrocortisona, 
como solução de irrigação trans-operatória em 
exodontias de sisos, ele é efetivo na redução do 
edema e da dor pós-operatória. Podemos citar 
também o uso de dexametasona, e recentes 
estudos comprovam que o uso do laser de baixa 
intensidade tem alta eficácia no controle da dor e 
edema. 
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Uma dos efeitos colaterais mais frequentes 
em exodontias de terceiros molares inferiores é o 
trismo, condição fisiológica caraterizada pelo 
tensionamento excessivo dos músculos da região 
da articulação da mandíbula gerando uma limitação 
de abertura bucal, situação felizmente transitória 
que se recupera junto com a cicatrização tecidual. O 
melhor tratamento proposto é, além do repouso o 
uso de relaxante muscular, anti-inflamatórios, e 
compressas com água quente com o objetivo de 
recuperar os movimentos de abertura da boca.  

Fica claro que uma vez indicada a extração 
de dentes inclusos ou impactados é imprescindível 
a realização de um  bom planejamento cirúrgico com 
base nos exames clínico e radiográficos. Através do 
exame clínico é adquirido dados específicos da 
saúde  geral  do  paciente,  história odontológica e 
médica, regressa e atual, o nível de interferência e 
dificuldade da cirurgia a ser realizada é analisado no 
exame complementar radiológico. A aplicação 
correta da técnica cirúrgica é de suma importância, 
para que assim possa ser evitado alguma 
complicação cirúrgica.  
 
Prescrições medicamentosas:  
 

A prescrição de medicamentos tem o objetivo 
variado em situações clínicas que necessitam de 
sua utilização, assim, um desses principais objetivos 
é a eliminação de grande parte dos micro-
organismos que são encontrados na cavidade bucal 
e que tenham efetividade no tratamento clínico das 
infecções odontológicas. 
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A escolha da prescrição dos medicamentos 
deve ter um conhecimento geral dos micro-
organismos etiológicos habituais em uma condição 
patológica específica e na seleção de uma droga ao 
qual seja efetiva no organismo. A indicação de uso 
deve ser respeitada de forma correta, para que a 
utilização de drogas específicas, que serão 
prescritas em doses adequadas, possam atingir o 
objetivo de efetividade.  

É de grande importância que o cirurgião-
dentista tenha total conhecimento sobre a terapia 
medicamentosa que irá ser utilizada durante o 
cuidado e manejo de seus pacientes, durante o uso 
de anestésicos locais, analgésicos, antibióticos, 
anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, com 
ênfase nas possíveis contraindicações em pacientes 
alérgicos, grávidas e lactantes e principalmente em 
pacientes que tenham comprometimento 
neurológico ou sistêmico e requeira de atenção 
especial.  

Fármacos devem ser receitados com cuidado 
em todos os procedimentos odontológicos, 
ajudando assim a ter uma postura mais firme ao 
estudante. Serão prescritos medicamentos, como 
Amoxicilina, antibióticos para pacientes que podem 
fazer uso da penicilina. No caso de pacientes 
alérgicos às penicilinas, os antibióticos que 
geralmente são indicados e prescritos são 
Clindamicina e Eritromicina, seguidos de Cefalexina 
e Azitromicina. Paracetamol e Dipirona são um dos 
analgésicos prescritos, que são de ação periférica. 
Tramal e Tylex são analgésicos que possuem ação 
central. Dexametasona e Betametasona são AIE’s; 
Nimesulida é um exemplo de AINES. 



 162 

O protocolo de medicamentos na 
especialização de Cirurgia Oral Menor tem em foco, 
o uso de medicamentos no tratamento pós-
operatório, os analgésicos e anti-inflamatórios são 
ministrados de acordo com o dentista, já os 
antibióticos podem ter duração de 07 a 10 dias ou 
até que tenha a eliminação dos sinais e sintomas. Já 
nos casos de alergia, diarréia ou outros sinais e 
sintomas sem reação à medicação que foi prescrita, 
o paciente deve suspender o uso e procurar uma 
unidade de emergência.  

A escolha do medicamento deve ter como 
prioridade a eficácia no combate à dor pós-
operatória, as condições sistêmicas do paciente e o 
tipo de procedimento realizado. Momento da 
prescrição é direcionado pela classe a que o 
medicamento pertence e seu modo de ação na 
etiopatogenia da dor. Com isto, o sucesso de uma 
prescrição bem indicada, terá a redução da dor pós-
operatória.  
Aperfeiçoamento 
 

O curso de aperfeiçoamento tem o objetivo de 
promover ao dentista melhorias nas técnicas 
cirúrgicas,  execução e planejamento das diversas 
cirurgias comumente encontradas na rotina diária do 
âmbito odontológico. 
As cirurgias intra orais que serão executadas em 
consultório odontológico sob efeito de anestesia 
local são: Cirurgia de dentes retidos; Frenectomia 
labial ou lingual; Exodontias complexas; Lesões de 
tecidos moles; Biópsia; Cirurgia parendodôntica; 
Alveoloplastias 
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Durante o curso diversas técnicas são 
abordadas, com o objetivo de agregar todos os 
aspectos possíveis de conhecimento, como 
princípios cirúrgicos, anatomia, acidentes e 
complicações em cirurgia, anestesiologia aplicada à 
cirurgia bucal, biossegurança e controle de 
possíveis infecções no pós cirúrgico. 

O curso tem duração de 160 horas aula, 
ocorrendo em sua maioria aos finais de semana e 
tendo em média um valor de 3.360 a 4.000 reais. 
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Introdução ao capítulo 
 

A formação do cirurgião dentista está 
diretamente ligada aos seus formadores, 
professores, mentores intelectuais e propagadores 
de conhecimento, num contexto social, estimula 
condições essenciais para guiar o dentista para 
prática social da profissão. (CARVALHO, 2010, p. 
43) 

É importante que se analise o papel do 
profissional dentista e professor, verificando a 
realidade social a qual estão inseridos e analisando 
todos os aspectos da sociedade. Lembrando que a 
qualidade de um bom profissional dependerá da sua 
formação, para adaptar-se as condições em qual 
está atuando, no seu consultório ou ministrando uma 
aula. (TOMÉ, 2017, p.67)  

Inicialmente, os professores que estão 
ingressando na docência têm se preocupado mais 
na questão didática, enquanto aquelas a mais tempo 
na carreira docente se preocupam em se tornar um 
discente mais independente. É válido lembrar, que a 
preocupação quanto ao método de ensino é 



 166 

recorrente, desta forma, é importante que se tenha 
incentivos de pesquisa em relação ao tema, de 
maneira que possa gerar discussões positivas que 
acrescentem na pratica da docência no ensino 
superior. (MORARES, 2018, 34) 

Antigamente, acreditava-se no modelo de 
formação de pratica liberal, de forma que o 
profissional era voltado somente paras as 
necessidades especiais e aperfeiçoada, tendo 
enfoque no tratamento de doenças baseada em 
tecnologia, ficando o modelo preventivo de lado e 
beneficiando a forma curativa, destoando dessa 
forma da realidade social da população e 
aumentando a distância entre população e 
profissional docente. (GOMES 2008) 

Portanto, é importante que se identifique no 
Brasil, um modelo ideal em que o docente na área 
da saúde transmita seus saberes em determinadas 
unidades de atendimento a sociedade carente de 
atenção humanista com capacitação em saúde oral. 
(GOMES, 2008, 17) 

Já levando em consideração tal aspecto, 
depois do planejamento do programa das diretrizes 
curriculares nacionais, os profissionais da área da 
saúde devem se tornar mais voltados aos 
planejamentos de suas atuações e ações na 
docência e também na assistência da sociedade de 
baixa renda, na reabilitação da saúde. Assim, 
desenvolve-se processos generalistas, humanistas, 
com capacidade e competência para atenção 
multidisciplinar na saúde. (GOMES, 2018, 17) 

O clinico geral tem grande importância na 
identificação de alterações orais, sendo 
responsáveis pelos encaminhamentos para outras 
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especialidades. A especialização é uma forma de 
aprimoramento do conhecimento técnico cientifico, o 
que torna o profissional mais capacitado para 
determinadas situações e a possibilidade de ofertar 
um tratamento de maior qualidade para seus 
pacientes. (TOMÉ, 2017, p. 61) 

Em contrapartida, na procura das 
especialidades odontológicas, é necessário 
entender o seu propósito, devolver ou reestabelecer 
a qualidade de vida do paciente, correspondendo 
suas expectativas e garantindo a sua saúde. Dessa 
forma, a especialização na área da saúde deve 
abranger o indivíduo como um todo de forma 
integral, através da multidisciplinariedade. (TOMÉ, 
2017, p. 61) 

 
Metodologias do aprendizado 
 

Hodiernamente, a globalização tem 
evoluído com uma celeridade estarrecedora, e 
devido a este processo, o homem, como produto do 
meio, submete seus hábitos e costumes a uma 
adequação constante. Dentro deste contexto, o 
processo institucional de ensino-aprendizagem 
passa por alterações metodológicas permanente, 
cujo objetivo é acompanhar o progresso tecnológico, 
e, concomitantemente, a evolução da sociedade. 
(ABREU, 2015, p.109) 

Desta forma, o professor odontólogo 
contemporâneo transmite o seu saber em 
instituições públicas ou privadas através de aulas 
teóricas, práticas laboratoriais e condutas clínicas, 
utilizando os mais variados recursos tecnológicos. É 
importante salientar que a transmissão de 
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conhecimento técnico-científico também ocorre em 
ambientes menos formais como congressos, 
workshops, palestras, simpósios, hands-on e 
conferências. (ABREU, 2015, 109) 

Os recursos tecnológicos em aulas teóricas 
utilizam ferramentas em ambientes virtuais e ou 
presenciais, com vantagens de otimizar tempo, 
dinamizar o planejamento, organização de material 
e acelerar o processo de aprendizagem, com a 
possibilidade de uma migração do abstrato para 
uma materialização do conteúdo. Esta gama de 
recursos é oferecida por meio de plataformas que 
disponibiliza conteúdo online, slides, gamificação, 
mapas mentais, dando origem a um formado de 
docência tendenciosamente digital. (TOBASE, 
2013, 78) 
 A prática laboratorial pode e deve caminhar com a 
exposição teórica e seus respectivos recursos, para 
o auxílio e massificação da aprendizagem, a 
excelência é atingida quando além do cognitivo o 
professor estimula no aluno a destreza clínica, 
inicialmente através de microscópios para 
magnificação, manipulação de materiais e 
instrumentais, manequins de simulação ou peças 
reais nos casos dos laboratórios de anatomia. O 
progresso da prática odontológica é orquestrado 
pelo aprendizado teórico, atividades laboratoriais 
que culminam no aperfeiçoamento gradativo que 
ocorrera no ambiente clinico. (OLIVEIRA, 2015, 
75). 

O papel do professor também é permanecer 
disponível às indagações, à curiosidade, aos 
questionamentos dos alunos, às suas interrupções, 
na forma crítica ou mesmo inquisitiva, corroborando 
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para que o educando seja conduzido ao 
conhecimento. Assim sendo, cabe ao professor 
pensar, estimular e guiar os alunos a aprenderem a 
se manifestar com os condicionantes das interações 
saúde-doença e as opções de vida do indivíduo e da 
sociedade de maneira geral e, igualmente, guiá-los 
na instalação de possibilidades, dirigindo-o para um 
perfil que se encaixe no contexto moderno da 
comunidade em que está inserido. (CARVALHO, 
2010, pag. 41) 
Exercício do professor odontólogo 
 
A responsabilidade do docente vai além do simples 
ato de replicar seu conhecimento que, todavia, é 
sedimentado em pesquisas cientificas. Cabe ao 
professor o juízo de formar alunos com condutas 
éticas e morais, capacitados a desenvolver 
habilidades clínicas, potencial crítico de 
investigação diante da quantidade de informações 
sem embasamento, dia-a-dia despejada sob a 
conduta odontológica. (OLIVEIRA, 2015, 75). 

O diagnóstico dos efeitos da atuação do 
professor é obtido através do planejamento de suas 
aulas que é desenhado para rastrear tal resultado. 
Este planejamento é delineado pela disciplina onde 
deverá ser escolhido um tema e a partir dele traçado 
os objetivos a que se deseja alcançar, pontuando os 
conteúdos, metodologias, duração, recursos 
didáticos a serem utilizados e finalmente um ou 
vários processos avaliativos. (JESUS, 2015, 08-11-
13) 
Os instrumentos de avaliação talvez seja o ponto 
de maior importância, pois irá mensurar não 
somente a capacidade intelectual e de habilidades 
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adquiridas pelos alunos, como também serve de 
ferramenta diagnóstica da atuação do docente. 
Com os processos avaliativos é possível identificar 
se a metodologia utilizada foi eficaz, se o objetivo 
inicial desejado foi alcançado ou mesmo se a 
didática empregada foi falha. (OLIVEIRA, 2015, 79-
80). 

Dentro dos métodos avaliativos se destaca 
as provas objetivas, provas dissertativas, provas 
com consultas, prova oral, prova prática, auto-
avaliação, trabalhos individuais e em grupo, 
seminários, portfólios, observação de aspectos 
positivos e negativos, pontualidade e assiduidade, 
participação. Estas atividades serão corrigidas e 
avaliadas com caráter objetivo ou subjetivo e 
registrados em documentos próprios e 
possivelmente debates em conselhos para 
consentimento de aprovação. (ABREU, 2015, 110 -
118-121) 
Toda esta proposta de atuação concreta do 
professor é embasada em um projeto político, junto 
a pedagogia, legislado pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), que é 
instituído anualmente por um conselho composto 
pela comunidade acadêmica, corpo de professores, 
funcionários e sociedade e elenca as seguintes 
diretrizes: missão, clientela, dados sobre a 
aprendizagem, relação com as famílias, recursos, 
diretrizes pedagógicas e plano de ação. 
(OLIVEIRA, 2015, 75). 
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Formação dos docentes – Pós-graduações lato e 
stricto sensu.  
 

Na percepção da formação do docente, há 
uma diferenciação entre as modalidades de pós-
graduação, dividido em dois níveis: stricto sensu e 
lato sensu. O primeiro, resumidamente, propõe os 
cursos sucedem à graduação, com metas mais 
amplas, intensificados e direcionados à formação 
científica e acadêmica, conferindo o título de mestre 
ou doutor. O segundo – lato sensu – constitui a 
condição de pós-graduação, composto por cursos 
de especialização, atualização e aperfeiçoamento 
profissional, nas versões presenciais ou à distância, 
com objetivos profissional específico da 
especialidade. (SILVA, 2008, pag. 58) 

De maneira mais específica, ademais, 
algumas características são definidas para cada 
módulo. No stricto sensu, cita-se: natureza 
acadêmica e de pesquisa e, mesmo interagindo em 
ramos profissionais, têm cunho científico; compõe a 
organização universitária, essenciais à realização 
de objetivos direcionados da universidade; atribuem 
titulação acadêmica, que deverá ser comprovada 
pela demonstração de competência científica em 
certa área do conhecimento; compõem o nicho de 
cursos regulares em segmento à graduação, 
basicamente organizados, que desenvolvem e 
aprofundam a formação obtida no âmbito da 
graduação e permitindo à obtenção de grau 
acadêmico. (SILVA, 2008, pag. 60) 

Já no lato sensu, a formação se baseia, 
basicamente: no treinamento dos componente que 
definem o ramo profissional, de maneira prática-
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profissional e sem abranger o campo total de 
inserção da especialidade; formação do profissional 
técnico-específico; domínio científico e técnico do 
ramo profissional; obtenção do certificado de 
eficiência ou aproveitamento que garante ao 
estudante o exercer de uma especialidade 
profissional, podendo ser adquiridos em ambiente 
institucionais não universitários; são eventuais, 
podendo ter características regulares ou 
permanente; e  permitem por meio da ampliação do 
conhecimento técnico, a prática aprofundada da 
especialidade. (SILVA, 2008, pag. 60) 

Antes dos cursos de lato sensu e stricto 
sensu, a docência era baseada em experiências 
pessoais trocadas de dentistas para dentistas. A 
forma de aprender algo era por meio de acertos ou 
erros nos procedimentos, deixando a formação 
curricular para a docência em segundo plano 
(RINALDI, 2017, p. 38). 

Já na ótica contemporânea, no ensino 
odontológico, com relação à pós-graduação stricto 
sensu, é nítido o crescimento da quantidade de 
programas e de estudantes, gerando centenas de 
mestres e doutores todos os anos. Porém, não há 
uma renovação do perfil do docente, no qual deveria 
se adaptar as novas necessidades do ensino. 
(CARVALHO, 2010, pag. 41)   

Desta maneira, para se alcançar novas 
metas, as academias de pós-graduação stricto 
sensu precisam estabelecer novas interações entre 
aluno-professor, no qual o docente, futuramente, 
possa refletir a respeito de sua relevância no 
aprendizado dos estudantes, buscando, assim, 
medidas alternativas que transformem o aluno no 
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sujeito do ensino e o educando o propulsor na 
condução do ensino-aprendizagem. (CARVALHO, 
2010, pag. 43) 

Ou seja, os docentes de Odontologia 
necessitam permanecer atentos às alterações que 
vêm ocorrendo na ciência, na tecnologia e na 
sociedade, e portanto, adaptando e reajustando o 
processo do ensinar no da forma correta.  Por isso, 
a formação docente necessita ser reavaliada, já que 
a pós-graduação stricto sensu tem fundamental 
função na síntese de mestres e doutores críticos e 
reflexivos, e que estejam sintonizados, não só na 
técnica, mas mormente, na política pedagógica da 
profissão. (CARVALHO, 2010, pag. 41) 
O mercado de trabalho para o educador em 
Odontologia  

O mercado de trabalho para o educador em 
odontologia possui duas formas ingresso, podendo 
atuar em instituições públicas ou privadas. O 
concurso público se baseia em provas e avaliações 
de títulos permitindo a introdução na carreira 
docente da educação superior em instituições 
públicas de ensino.  

O concurso público garante a 
impessoalidade, além da estabilidade no emprego, 
caso o servidor não cometa nenhum delito que 
justifique sua exoneração por algum processo 
administrativo ou ético. Já as instituições privadas 
de ensino, geralmente selecionam seu corpo 
docente através de análise curricular ou por meio de 
indicações.  

Em qualquer dos ambientes, o professor deve 
se comprometer em desenvolver capacidade de 
liderança, atualização constante e possuir todas as 
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habilidades necessárias para o exercício da 
profissão. A atualização constante do educador é 
essencial para a correta formação do acadêmico. 
(FERREIRA, 2013, p 307) 

A carreira e os salários dos professores 
variam entre as instituições, entretanto deveriam ser 
definidos em consonância com a relevância que 
esses profissionais possuem na sociedade, 
possibilitando a eles uma jornada de trabalho 
compatível com a especificidade e importância do 
trabalho de docente. (VIEIRA, 2010, p. 50) 

A odontologia, atualmente, passa por um 
período de transformação em sua didática 
pedagógica em detrimento do vigor de novas regras 
de práticas educativas. O Conselho Nacional de 
Educação propõe como método de ensino a 
humanização da profissão, este critério é de suma 
importância para a formação na educação superior. 
(Vieira, 2010, p. 50) 

A docência é uma profissão que requer 
interação e interdisciplinaridade. A prática educativa 
se desenvolve através de trocas de experiências e 
aprendizados, por conseguinte a vivência e a 
didática de ensino do professor contribui no 
processo educativo. (REIS, 2013, p. 171) 

O professor de Odontologia deve preparar e 
estimular o aluno a desempenhar um perfil 
profissional capaz de estabelecer diagnósticos e 
definir planos de tratamento respeitando as 
diretrizes e normas estabelecidos para a pratica em 
saúde bucal. Logo, esses componentes intensificam 
a necessidade de maior preparo para a melhor 
localização no mercado. (REIS, 2013, p.171) 
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Perspectiva do profissional recém-formado e 
educação continuada 
 

É bastante discutido o modelo de profissional 
docente da saúde. Essa discussão se dá pelos seus 
conhecimentos na área, formas de execução 
propostas e capacidade de atendimento a 
sociedade (GOMES, 2008, p. 2). 

Por não haver nenhuma regra especifica 
sobre as informações que o profissional deva 
praticar, torna o ingresso de professores à docência 
um pouco desafiadora. É muito complicado e 
diversificado a formação de um docente para a 
universidade. (LAZZARI, 2015, p. 2).   

No entanto, atualmente, um curso de 
bacharelado não conta com uma matriz curricular 
suficiente, integrando conteúdos que são 
necessários para se ingressar à docência. Logo, um 
profissional que tem somente o curso de 
bacharelado não tem currículo suficiente para 
ingressar na docência, restando para este trabalhar 
com atividades clinicas. (LAZZARI, 2015, p. 2). 

Nos anos 70, com a integração de cursos de 
especialização, mestrado e doutorado, começou a 
ser exigido mais do profissional para agregar o 
ensino universitário.  Um profissional sem um título 
de pós-graduação não tem a formação mínima de 
exercício para poder passar adiante no processo de 
ensino (GOMES, 2008, p.3). 

Com a atualização tecnológica, os 
professores de universidades tem que buscar mais 
conhecimentos e se atualizar para as novas 
mudanças lançadas no mercado, deixando de focar 
a atenção e o ensino somente no técnico especifico 
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comum, mas também no conhecimento 
tecnocientífico com intuito de deixar o estudante 
mais preparado para o mercado de trabalho, seja 
público ou privado (RINALDI, 2017, p. 38). 

A formação inicial de um profissional à 
docência começa geralmente na graduação. O que 
influencia o aluno da graduação a querer entrar na 
docência é o exemplo de seus professores, a partir 
daí começa o processo de formação inicial. Outras 
formas de levar um aluno ou clinico a querer à 
docência é cursos de pós graduação (LAZZARI, 
2015, p. 7). 

Para um profissional recém formado que se 
interessa pela docência, a primeira coisa a se 
pensar permanentemente no seu trabalho é a 
identidade. No começo do seu trabalho o 
profissional tende a seguir o modelo dos professores 
dos seus cursos anteriores em um processo de 
identificação pessoal. Nisso envolve as filosofias, 
práticas, condutas e escolhas, sendo elas certas ou 
não. Porém, a formação de um docente é algo que 
se constrói diariamente, ou seja, vai mudando em 
determinadas condições (LAZZARI, 2015, p. 3).  

Essa formação é complexa, precisa de 
constante estudo para o desenvolvimento de novas 
habilidades e teorias para melhorar o desempenho 
dos alunos, ou seja a formação de um docente é um 
constante aprendizado (RINALDI, 2017, p. 39).   

Desta forma, a transmissão do 
conhecimento e a formação do odontólogo é 
dependente de sujeitos formadores no âmbito 
acadêmico. A ação dos mestres e doutores como 
intelectuais e na produção de conhecimento, cria 
possibilidades favoráveis para orientar a 
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Odontologia em benefício de toda a sociedade. 
(CARVALHO, 2010, pag. 41) 
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A endondontia é uma área relativamente 
nova, já que até uns dois séculos atrás a população 
não enxergava sua importância. Essa área 
necessita de uma delicadeza e ao mesmo tempo 
firmeza, bastante atenção e equilíbrio já que 
mexemos com estruturas tão pequenas e de difícil 
visualização.  

Conselho Federal de Odontologia determinou 
a especialidade de endodontia como a terapêutica e 
o controle da polpa dental e dos tecidos em volta da 
raiz, como também o diagnostico ,prognostico e a 
prevenção do dente. Para se obter o registro de 
especialista se dá ao nível da pós-graduação lato 
sensu , em cursos reconhecidos pelo órgão 
disciplinador da corporação. Mundialmente e no 
Brasil, a especialidade de endodontia apresenta um 
grande destaque nos serviços de atendimento 
odontológico, sendo assim a causa para os 
atendimentos de urgências tanto em pacientes 
pediátricos, como em pacientes adultos é a dor. 
  É importante estabilizar os procedimentos de 
urgência, pois são caracterizadas por serem 
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imprevisíveis, buscando ou necessitando de um 
tratamento para indivíduos que estejam 
incapacitados para as atividades do dia a dia ou 
vivenciando manifestações desagradáveis  ou 
debilitante como é o caso da dor. 

Para se obter sucesso no tratamento de polpa 
viva, deve-se prevenir a entrada de micro-
organismos no canal. A polpa dental é o tecido 
encontrado no interior da cavidade do dente e ela é 
composta pela câmara pulpar e pelo canal radicular. 

Durante todo o século XIX, infecções bucais 
eram consideradas focos de infecções  que 
poderiam atingir a corrente sanguínea, se agravar e 
levar um paciente a óbito. Atualmente, as bactérias 
orais atuam de maneira seletiva e específica. 
Existem procedimentos  odontológicos como, por 
exemplo, extrações de dentes que produz um maior 
número de bactérias na corrente sanguínea  do que 
o tratamento endodôntico. 

Clinicamente falando não conseguimos 
determinar qual o nível e exposição de uma polpa já 
envolvida no processo de inflamação, quando ela se 
encontra nesse estágio, recebe o nome de pulpite 
irreversível e se faz necessário outro protocolo de 
tratamento, onde optamos por um procedimento 
mais invasivo, podendo ser a pulpotomia ou a 
pulpectomia 

Atualmente se faz necessário uma 
explanação das complicações que podem ser 
apresentadas pela polpa e isso deve ser executado 
pelos próprios dentistas em parceria com as 
pessoas responsáveis pelos pacientes menores. É 
imprescindível que esses pacientes tenham um 
apoio e incentivo quando se trata de higiene oral, 
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com esse tipo de atitude evitamos endodontias em 
pacientes mais novos.  

É comum que no dia a dia clinico os 
profissionais dessa área se defronte com quadros 
com certa individualidade, três exemplos desses 
tipos de condições são as necroses pulpares, as 
polpas vitais e os retratamentos. Para que o objetivo 
almejado pelo profissional, de sucesso terapêutico, 
seja alcançado é importante reconhecer a 
singularidade de cada uma dessas condições 
pulpares. São diferenciadas principalmente por que 
em condição de necrose e de retratamento temos 
um quadro alarmante de infecções, já polpas que 
apresentam vitalidade não apresenta esse tipo de 
aspecto.  

A sanificação dos canais, ou o tratamento 
endodôntico consiste em extirpação pulpar onde 
ocorreu á lesão citada no paragrafo acima, 
conformação radicular e obturação. 

Diminuição de microrganismos na boca é o 
foco principal da endodontia, e isso depende de um 
procedimento realizado com eficácia, concentração, 
conhecimento da técnica e assepsia. É visível a 
indispensabilidade de endodontistas na saúde 
publica do país, pois indiscutíveis vezes a 
endodontia é uma opção irrevogável antes da 
extração do dente, e ainda com tudo isso maior parte 
dos casos são intimamente ligados as pulpopatias. 
No Brasil a maioria dos casos chega a estágios 
terríveis, onde a tempos atrás a solução seria uma 
extração, mas com o tratamento dessas lesões 
damos oportunidade ao paciente para manter esse 
órgão tão indispensável. 



 183 

As inflamações encontradas nas polpas tem 
ligação direta com os microrganismo das lesões 
cariosas, o paciente apresenta uma lesão e não 
interrompe o ciclo, permitindo que a lesão se 
desenvolva a ponto de destruir toda a estrutura do 
esmalte e atingir a dentina, em contato direto com os 
canalículos dentinários esses microrganismo entram 
em relação direta com a polpa levando  a uma 
evolução das pulpopatias . Mas nem só disso temos 
uma inflamação, é bastante comum encontrar casos 
de fraturas dentárias onde o paciente se machuca e 
esse estimulo gera uma lesão pulpar, periodontites, 
abrasões e abfrações e muitas outras causas que 
podem ser citadas ao longo do capitulo. . 

Estes casos são usualmente diagnosticados 
como pulpite reversível, pois uma vez removida a 
cárie a polpa volta ao normal.  

É inexistente qualquer procedimento que 
possa substituir em situações nas quais o dente 
esteja apresentando o tecido com necrose pulpar ou 
com uma inflamação que seja classificada 
clinicamente como pulpite irreversível.Nessas 
condições, com o objetivo em manter o dente na 
cavidade bucal, deve ser feito o tratamento 
endodôntico, e posteriormente a sua restauração. 

Antes de começar a fase da endodontia 
conhecida como biomecânica, instrumentação, 
limpeza e forma, preparo dos canais radiculares, é 
de extrema importância que o CD planeje 
minunciosamente o caso clínico para não ser 
surpreendido com complicações durante a fase de 
execução, que é uma microcirurgia no interior da 
câmara pulpar. Segundo o manual de endodontia 
pré clinica onde a cavidade pulpar é o campo de 
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trabalho do Endodontista. Durante um tratamento de 
canal radicular, o campo é visualizado apenas 
parcialmente em dentes posteriores. Para melhorar 
esta falta de visão direta do campo onde vai atuar, o 
endodontista conta com exames radiográficos e o 
conhecimento da anatomia dentária, tanto dos 
aspectos de normalidade quanto de variações mais 
frequentes. Existem várias possibilidades de se 
realizar o tratamento endodôntico, ou manual ou 
rotatória. O tratamento endodôntico rotatório é 
composto por limas de diversos calibres para o 
alargamento do conduto e posterior desinfecção da 
dentina infectada, ou pela técnica de lima única, 
ambas adaptadas a um contra ângulo gerador de 
movimentos em círculos no próprio eixo da lima. O 
tratamento manual poderá ser realizado através de 
limas que sejam de preferencia flexíveis com 
movimentos que sejam manuais oscilatórios. 

Pode ser definida como a remoção da polpa 
vital normal ou inflamada (Biopulpecctomia), Este 
procedimento cirúrgico tem sua indicação primordial 
no caso de pulpite irreversível ou onde houve 
fracassos dos tratamentos conservadores. 

A biopulpectomia pode assumir um caráter 
profilático, pois visa prevenir preferencialmente o 
desenvolvimento de uma lesão perirradicular. 

Se as medidas profiláticas fossem adotadas 
durante os atendimentos prestados, muitos 
pacientes que necessitam de atendimentos 
emergenciais que poderiam ser evitados se 
houvessem tais medidas seriam evitados 
agravamentos e muitas vezes a perda de elementos 
dentários e a realização de retratamentos 
endodônticos posteriormente. 
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Sem a especialidade de Endodontia os 
pacientes estariam sujeitos a uma condição de 
infecção odontogênica implicando na consequente 
perda dentária, que ocasiona prejuízos de oclusão, 
função, estética e até psicológicos. 

O Brasil é um país onde encontramos um 
grande numero de dentistas. Cerca de 20% da 
população mundial de cirurgiões-dentistas estão no 
Brasil , 75% destes profissionais estão nas regiões 
Sul e Sudeste. 56% dos profissionais brasileiros são 
do sexo feminino, seguindo a tendência 
demográfica, que apontava uma pequena diferença 
entre a população masculina e feminina. 

Muitos se perguntam quanto uma dentista 
ganha. Em 2013 a perspectiva salarial para o 
mercado de trabalho em Odontologia apontava para 
R$ 5.367,31, com média de 38 horas de trabalho 
semanais. E isso seria uma base inicial dos 
primeiros 5 anos de carreira na área, profissionais 
desse meio conseguem ganhar até 33 mil mensais 
na área pública, em concursos para senado por 
exemplo. 
Houve um crescimento de 96% de instituições 
privadas que mantêm o curso de odontologia , a 
região Sudeste concentra a grande maioria delas, 
esse aumento no numero de faculdades gera uma 
inserção de mais de 6.400 novos Cirurgiões 
Dentistas no mercado de trabalho a cada ano. 
Mesmo com grandes perspectivas em relação ao 
salário, e necessário ficar atento já que a 
concorrência é significativamente grande. A cada 
ano aumenta o numero de cirurgiões-dentistas no 
mercado de trabalho. 
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E o mercado de trabalho em Odontologia irá refletir 
os cenários encontrados no âmbito acadêmico, 
econômico e político do país. 

Há um leque imenso de possibilidades de 
carreiras aos que pretendem cursar e se tornar um 
profissional da odontologia, podemos citar a carreira 
no setor público onde tem como atrativos a 
estabilidade e às vantagens trabalhistas. O 
consultório particular garante a comodidade de se 
fazer seu próprio horário. Os trabalhos de pesquisa, 
desenvolvendo novos materiais e técnicas de 
tratamentos. À área de docência onde você trabalha 
a formação de novos profissionais. 

As dificuldades e desafios dos recém 
formados são grandes tanto pra quem deseja abrir 
seu próprio negócio, quanto a quem pretende a 
carreira pública. A captação de pacientes no inicio 
da carreira é algo que assusta, criar seu nome diante 
de um mercado tão competitivo as vezes pode se 
tornar um trabalho árduo. O tempo dedicado a 
cursos preparatórios, noites de estudos, respostas 
negativas as provas torna a carreira publica também 
desafiadora.  

A dificuldade de adquirir e fidelizar pacientes 
nos consultórios odontológicos, está entrelaçada à 
situações socioeconômicas e culturais da nossa 
população, e ainda vem acompanhada da 
concorrência de profissionais desleais e antiéticos. 

A má distribuição da população de dentistas 
no país também é causa dos desafios dos CDs. Tem 
regiões do Brasil que apresenta números altíssimos 
de profissionais atuando na área já em outras 
podemos encontrar se muito um dentista que não 
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consegue suprir nem metade da necessidade 
populacional daquele local.  

Ao entrar na vida profissional o CD deve ter 
conhecimento amplo do Sistema de saúde vigente 
no Brasil , atentando para a atenção integral, 
regionalizada, hierarquizada e o trabalho em equipe. 
É muito difícil você sair da graduação e não ter ideia 
do que acontece na saúde pública. Já que mesmo 
não seguindo essa área de atuação você precisa 
entendê-la para conhecer  a necessidade dos 
cidadãos. Sem dúvidas é necessário o estudo e 
aprendizado contínuo, pra que tenhamos sempre os 
mais modernos e tecnológicos produtos e técnicas 
pra oferecermos à nossos clientes. Com dedicação 
e determinação a odontologia pode ser explorada de 
diversas formas pela sede de conhecimento. Tanto 
na carreira publica quanto em consultório você só 
terá resultados do seu esforço, então quanto mais 
se dedicar melhor será seu desempenho no 
mercado de trabalho. 
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1. Laserterapia na Odontologia  
 

1.1 O que é o laser 
É um dispositivo que emite energia através 

da estimulação de radiação, provocando um 
fenômeno de amplificação da luz eletromagnética de 
trajetória ondulatória, cujo comprimento de onda 
determina o espectro de luz, este comprimento 
compreendido no intervalo de 390 e 900 nanômetros 
representa a luz visível, acima desses valores 
encontra-se o infravermelho e abaixo os raios 
ultravioletas. (Lima A,2011,341) 

O laser de luz vermelha, infravermelha, 
violeta, dentre outras, determinado pelo 
comprimento de onda junto ao aglomerado de 
moléculas capazes de absorver luz, os cromóforos, 
é uma característica extremamente importante, pois 
irá determinar por seletividade a profundidade de 
penetração ou dispersão da luz emitida sobre o 
tecido. (Lima A,2011,341-342) 
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O laser de baixa potência para o cirurgião 
dentista funciona como um agente terapêutico 
coadjuvante em suas práticas clinicas e vem sendo 
largamente aplicado no campo da medicina orofacial 
pelos benefícios da bioestimulação, modulando 
fisiologicamente a bioquímica celular. (Neto JAF, 
2017, 25) No caso do laser de alta potência tem um 
efeito térmico promovendo coagulação, corte, 
vaporização, ablação do tecido e é utilizado em 
cirurgias promovendo uma melhor homeostasia, 
ausência de hemorragia e de necrose tecidual, 
favorecendo resultados trans. e pós cirúrgicos mais 
satisfatórios do que os meios convencionais. (Lima 
A,2011,346 -348) 

 
1.2 Regulamentação do laser pelo conselho federal 

de odontológico 
 

No Brasil o uso da Laserterapia aplicado em 
odontologia está amparado pela resolução CFO-
82/2008 que reconhece e regulamenta o uso pelo 
cirurgião-dentista de práticas integrativas e 
complementares à saúde bucal. Para atuação em 
laser o odontólogo deve ser habilitado em curso com 
de 60 hora/aulas, regulado e autorizado pelo CFO 
ou MEC e ao final de cada curso deverá ser 
realizada uma avaliação teórico-prática. De posse 
do certificado, o profissional poderá requerer seu 
registro no CFO e inscrição no Conselho Regional 
de Odontologia onde possui inscrição principal. 
(Neto JAF, 2017, 25) 
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1.3  Mecanismos de ação do laser 
 

A luz laser interage em variadas 
apresentações da matéria, que de forma seletiva, 
têm seus benefícios adquiridos pela interação e 
recepção de energia pelo tecido. No âmbito 
odontológico, diversas são as atribuições dos 
laseres, e esse espectro de possibilidades é viável 
pelas variadas formas de ação, que interferem 
significativamente no comportamento celular. 
(TESCAROLO, 2010, pag. 271) 

Os aparelhos para utilização no meio 
odontológico estão divididos em lasers de alta e de 
baixa potência, sendo este último o mais usado, 
justo porque são aplicados em procedimentos 
clínicos frequentes e de baixo custo. Esta 
tecnologia, conquistou seu espaço e está em franco 
crescimento, com várias aplicações, da prevenção e 
terapêutica à estética e cirurgia. Atualmente, dentre 
suas principais atribuições estão terapia 
fotodinâmica, bioestimulação e o tratamento 
adjuvante em casos cirúrgicos. (TESCAROLO, 
2010, pag. 271) 

O laser, em sua versão de alta intensidade, 
ao ser colimado e absorvido pelos tecidos, induz a 
vaporização e sublimação, produzindo corte e 
exérese, além de favorecer a cicatrização, através 
da bioindução. Sua propriedade ativa promove a 
ablação, vaporização completa e a coagulação nos 
tecidos, sem exacerbar a difusão do aquecimento. 
Há superior controle da hemorragia durante o 
procedimento, potencializando um ato cirúrgico 
limpo, e, em alguns casos, dispensando suturas 
(nas ocasiões em que comumente ela seria 
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indicada), permitindo melhor visibilidade, dentro de 
suas aplicações cirúrgicas. (CARDOSO, 2016, pag. 
772) 

Já os lasers de baixa potência caracterizam 
uma fototerapia sem gerar alto calor que transmite 
uma energia representada pela monocromaticidade, 
direcionalidade e convergência, gerando 
propriedades terapêuticas. As características do 
laser, tais como o modulo de feixe pulsátil ou 
contínuo, o comprimento de onda, a intensidade de 
força e energia, o pulso e a frequência e duração da 
exposição, necessitam ser calibradas para 
potencializar a terapia, já que efeitos são dose-
dependentes até chegar ao ponto de inibição. 
(PROCKT, 2008, 249) 

O processo de fotobiomodulação da 
laserterapia tem sido destinado as organelas do 
complexo mitocondrial, resultando assim, no 
desenvolvimento de sinalização que desencadeia a 
proliferação celular e a citoprotecção. A literatura 
explana que o citocromo c-oxidase é o grande 
fotoreceptor de luz laser e que a enzima succinato 
desidrogenase também é modulado por esta 
irradiação. A mitocôndria interage à luz 
monocromática, potencializando a cadeia 
metabólica respiratória de algumas células, 
elevando reflexos biomodulatórios. (PROCKT, 2008, 
pag. 249)  

A ação benéfica desta luz colimada é o 
produto da ação dos radicais-livres, que favorecem 
o limiar e a produção de células (fibroblastos, 
leucócitos, queratinócitos etc.), servindo como 
estímulo de defesa, ação bactericida fisiológica, 
infiltração celular e síntese de proteínas e citocinas. 
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Desta forma, irá se produzir efeitos desejáveis como 
cicatrização de feridas, aumento do potencial de 
microvascularização, regeneração etc. (PROCKT, 
2008, pag. 249)  

A monocromaticidade e a potência da 
luminosa propagam excitação seletiva de 
moléculas, bem como átomos. Em relação ao 
processo de cicatrização, a laserterapia aumenta a 
síntese de ácido ascórbico nos fibroblastos, 
elevando, com isso, a produção da hidroxiprolina e, 
igualmente, a produção de colágeno, visto que o 
ácido ascórbico compõe um cofator à hidroxilação 
da prolina na formação colagênica. (LINS, 2010, 
pag. 851) 

A laserterapia em moderada intensidade 
oferece uma modalidade de terapia médica segura 
que geralmente é livre de efeitos colaterais. Devido 
a interação atérmica do laser, não há desintegração 
ou os demais danos habituais, que são mais 
relacionados ao modelo de alta potência. (PROCKT, 
2008, pag. 249) 

Entretanto, contra-indicações têm sido 
descritas, como, a exemplo: a presença de tumores 
malignos na região fotoativada, a irradiação cervical 
nos casos de hipertireoidismo, epilepsia, exposição 
da retina e do abdómen no decorrer da gestação. 
Febre e doenças infecciosas, algumas discrasias 
sanguíneas, doenças neurológicas e irradiação das 
regiões pélvicas são consideradas, também, contra-
indicações relativas. (PROCKT, 2008, pag. 249) 

As reações anti-inflamatórias e 
antiedematosas aprimoradas pelo laser decorrem 
por meio da bioindução da microcirculação, que 
corrobora alterações na pressão hidrostática capilar, 
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reabsorvendo o produto edematoso e eliminando o 
excesso de metabólitos interticiais. (LINS, 2010, 
pag. 851) 

No momento da aplicação, a interação 
primária à laserterapia ocorre na área da irradiação, 
porém uma resposta de natureza secundária, 
envolvida com uma propriedade sistêmica, é 
suposta, devido à rede de transporte corpóreo dos 
fotoprodutos aplicados pela laserterapia - no sangue 
e nos sistemas paralelos. Designa-se que tais 
fotoprodutos, incluindo prostaglandinas e 
endorfinas, e suas capacidades, persistam por 
diversas semanas. (PROCKT, 2008, pag. 249) 

Em relação a eficácia analgésica, vários 
estudos da aplicação clínica atual da terapia à laser, 
revelam a popularidade e possível eficácia dessa 
modalidade de tratamento na dor de várias origens. 
Entretanto, o mecanismo de ação analgésica ainda 
não é totalmente elucidado. O estímulo da produção 
de endorfinas e a interferência na mediação da 
mensagem de dor através da inibição dos sinais 
nociceptivos decorrentes dos nervos periféricos 
podem explicar esse efeito. Além disso, a 
laserterapia atua na síntese de prostraglandinas, 
aumentando a transformação de prostaglandina G2 
e prostaglandina H2 em prostaglandina I2, e 
promovendo o efeito anti-inflamatório, reduzindo a 
sintomatologia dolorosa. (PROCKT, 2008, pag. 250) 

A modalidade de baixa potência, é citada 
com um relevante papel no processo de 
neoformação alveolar após exodontia, de forma tal 
que posterga efeitos pronunciados em cultura de 
osteoblastos, gerando novos processos de 
proliferação e calcificação. (LINS, 2010, pag. 851) 
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 Ainda a respeito ósseo-neoformação, 
sugere-se que a indução bioestimulante do laser é 
atribuída apenas a características específicas, bem 
como, à síntese de um agregado de condições 
locais que ampliariam a neoformação óssea e 
diminuição de edemas. (LINS, 2010, pag. 851) 

 A melhoria na sintomatologia da dor pode 
ser alcançada em uma ou duas sessões 
(especialmente se a dor é aguda). Ademais, muitas 
outras condições têm sido tratadas com vários 
números de sessões. Quando calculamos a 
dosagem, parâmetros como a pigmentação da pele 
e condições dos tecidos, estado agudizado ou 
crónico, profundidade do alvo da pele ou mucosa e 
a transparência da linha tecidual devem ser 
consideradas (PROCKT, 2008, pag. 250).  

Todos os mecanismos de ação do laser 
ainda não estão totalmente elucidados e muito são, 
em matéria atual, os incentivos governamentais e 
privados, tanto em nível nacional, como 
internacional, neste âmbito. Com o avançar dos 
estudos, pode-se prever como esta tecnologia 
estará cada vez mais acessível e utilizada para o 
bem da saúde humana. (texto autoral) 

 
1.4 Curso de habilitação 

 
O Laser é tido como um coadjuvante 

terapêutico essencial na odontologia vigente, sendo 
assim, em 19 de setembro de 2008, a Habilitação 
em laser tornou-se aceita pelo Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) junto ao propósito de capacitar 
os cirurgiões-dentistas e garantir o exercício 
profissional de maneira abrangente e segura, 
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obedecendo à sua área de atuação (Resolução 
CFO-82/2008, 2008, 8). Todavia, igual a qualquer 
técnica, é essencial dominar os seus fundamentos, 
especialmente em razão de ter objetivos e modos de 
ação complexo. (Neto JAF,2017,25). 

Os princípios e a influência desta luz nos 
tecidos, necessitam ser compreendidos pelo 
cirurgião dentista, proporcionando desta forma 
diversos estudos, assim, estabelecendo ainda mais 
a laserterapia como escolha terapêutica (Neto 
JAF,2017,25). 

É de competência dos Cirurgiões-dentistas 
capacitados utilizar a influência da luz sobre os 
tecidos e executar aplicações clínicas dos lasers em 
baixa e alta intensidade nas diferentes áreas da 
Odontologia (Resolução CFO-82/2008, 2008, 9).  

Tendo em vista que o Código de Ética 
Odontológico goza que a Odontologia é uma 
profissão na qual desempenha benefícios à saúde 
do homem e que é de responsabilidade do 
profissional manter-se informado a respeito dos 
saberes da profissão para exercê-la, cabendo ao 
Conselho Federal de Odontologia fiscalizar o 
exercício da profissão em território nacional. Só 
estará habilitado pelo conselho, o Cirurgião-dentista 
que apresentar as disposições encontradas na 
resolução CFO-82/2008 (Resolução CFO-82/2008, 
2008, 1). 

Só será considerado habilitado o Cirurgião-
dentista de posse do certificado do curso com as 
seguintes disposições (Resolução CFO-82/2008, 
2008, 9):  

 Expedidos através de instituições de ensino superior 
credenciadas ao CFO e/ou MEC, e entidades de 
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Laserterapia, apropriadamente registradas junto ao 
CFO. 

 No qual apresentem 60 horas entre teoria e prática, 
sendo essa a carga horária mínima. 

 Que tenha como coordenado do curso um cirurgião-
dentista habilitado pelo conselho em laser, tendo 
como docentes profissionais da saúde habilitados 
na prática de Laserterapia. 
Tendo como conteúdo programático mínimo os 
tópicos (Resolução CFO-82/2008, 2008, 9):  

 Uso do laser em Odontologia;  

 Utilização dos diversos comprimentos de ondas (em 
especial alta e baixa potência); 

 Princípios dos lasers e LEDs;  

 Influência da luz e radiação nos tecidos;  

 Dosimetria; 

 Mecanismos de ação dos lasers e utilidades 
odontológicas;  

 Técnicas e formas; 

 Normas que regulamentam o uso de lasers e fontes 
de luz com segurança; 

 
Sendo ainda necessário ao final de cada 

curso realizar uma avaliação teórico-prática para 
certificação. Após pegar o certificado, o cirurgião-
dentista deverá solicitar o registro no Conselho 
Federal de Odontologia e inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia no qual dispõe da sua 
inscrição principal (Resolução CFO-82/2008, 2008, 
9). 

Ainda é carente o investimento na 
capacitação do cirurgião-dentista e na obtenção de 
equipamentos. Como consequência a baixa 
quantidade de cirurgiões habilitados no país e a 
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limitada divulgação dessa tecnologia em prol da 
qualidade de vida, ainda se encontram limitações 
em sua utilidade. Investimento em estudos clínicos 
talvez contribuam para a disseminação dos 
benefícios dos lasers na Odontologia (Martins MLS, 
2016, 6). 

 
1.5 Acessibilidade do laser pelo CD 

 
O laser na área odontológica começaram 

nos primeiros anos da década de sessenta, pois o 
conhecimento básico de seu funcionamento era 
muito deficiente pelos profissionais, principalmente 
aqueles que não foram especificamente treinados 
nesta área  e já em 1988, no Primeiro Congresso de 
Laser no Japão, fundava-se a Internacional Society 
for Lasers in Dentistry (ISLD) (Sociedade 
Internacional de Estudo de Laser na Odontologia) e, 
logo depois a FDA ( United States Foods and Drugs 
Administration) aprovava o uso do laser para as 
cirurgias de tecido moles da cavidade bucal. Desde 
então os lasers estão cada vez mais acessíveis e 
facilitando na proximidade e na qualidade do 
tratamento odontológico, sendo em alguns casos 
procedimentos menos invasivos. (NETO, 2017, pag. 
250). 

Cirurgiões dentista naquela época não tinha 
tanto conhecimentos e acessibilidade a esse 
material, apesar dos custos serem altos não era um 
material muito conhecido. Hoje para a dentista 
acessibilidade está favorável ao uso do laser, 
estudos como vários artigos publicados e com a 
facilidade de ter esse material num consultório, 
tendo vários recursos de possuir o laser e vem 
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sendo amplamente difundido, porém nem sempre 
corretamente utilizado. Porém os aparelhos de 
laser, cirúrgicos ou terapêuticos, vêm sendo 
extensivamente utilizados na área Odontológica, o 
que traz, por consequência, vantagens aos dentistas 
e pacientes. ² (Dantas, 2015, pag. 145). 

 
1.6 Aplicações clínicas do laser 

 
Quando falamos da laserterapia e de suas 

aplicações na odontologia podemos afirmar que 
temos uma gama enorme de opções. Ainda não é 
sabido sobre a totalidade das aplicações, mas 
podemos ver com bons olhos que estudos saem a 
todo tempo falando sobre a efetividade da 
laserterapia na Medicina como um todo. 

Dentre as condições deletérias e dolorosas 
mais prevalentes na região orofacial, podemos 
ressaltar o conjunto de alterações de etiologia 
multicausal, que se manifesta nas estruturas 
musculoesqueléticas do aparelho mastigatório, 
conhecidas pelo termo disfunções 
temporomandibulares (DTMs). 

A laserterapia vem se sobressaindo pela 
eficácia no tratamento da DTM, mesmo sendo um 
tratamento multidisciplinar, seus custos reduzem o 
uso de medicamentos e demanda por cirurgias. A 
laserterapia de baixa intensidade tem revelado uma 
alta capacidade em ajudar no tratamento 
sintomático da dor, produzindo conforto em pouco 
tempo após a aplicação. 1 (NETTO BP, 2007, 88) 

Na área de implantodontia, podemos 
visualizar o potencial de aceleração do reparo ósseo 
peri-implantar, além de biomodular os processos de 
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inflamação. Após esclarecimento para o profissional 
dos critérios e protocolos de irradiação, foi 
constatado que o laser mais aplicado foi o laser de 
arsênio de gálio e alumínio (Assal), com 
comprimento de onda variando entre 660 e 980 nm, 
e a densidade de energia indicada para a 
bioestimulaçao do tecido ósseo peri-implantar é de 
16J, empregado em 4 pontos distintos, e repetindo 
dia sim, dia não, imediatamente no pós-operatório, 
até 30 dias.  

Alicerçado em pesquisas e na literatura, 
observamos o quanto a laserterapia expõe 
vantagens associada à implantodontia e que as 
empresas apresentam protocolos de irradiação 
hábeis de serem replicados no dia-a-dia de pratica 
clinica, com intuito de conseguir o efeito da 
bimodulação da terapia com laser na 
implantodontia.2 (FRIGGI TR , 2011, 44) 
   

A paralisia periférica do sétimo par de nervo 
craniano, nervo facial, é conhecida como paralisia 
facial de Bell, é de causa desconhecida e de começo 
repentino. As formas terapêuticas de tratamento 
mais aceitas atualmente são administração de anti-
inflamatórios esteroidais e antivirais, associadas a 
fisioterapia, que é de fundamental importância para 
o sucesso da terapia reparadora das funções 
musculares da mímica facial. A laserterapia tem 
potencial de indução metabólica do tecido nervoso 
lesado a produzir proteínas favoráveis, ampliando 
sua capacidade regenerativa e estimulando a 
função nervosa, e vem mostrando-se capaz de 
otimizar o quadro clínico da paralisia.3 (VIEGAS VN, 
2006, 43) 
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Com tudo o que foi exposto, vemos o quanto 
a laserterapia pode ser um importante paliativo nas 
mais diversas terapêuticas na área médico-
odontológica, e associadas a um bom diagnóstico e 
tratamento multidisciplinar, é uma excelente arma 
no combate as patologias, disfunções, síndromes e 
doenças, e podemos lançar mão para auxiliar na 
resolução dos mais diversos casos, sem contra-
indicaçoes e com respaldo científico. 

1.7 Crescimento do uso do laser na profissão   
 

O primeiro uso de laser de rubi no órgão 
dental com vida, foi feito por Goldman (1965) e, 
sendo ele médico, fez o uso do laser em um dente 
de seu irmão, cirurgião-dentista e, disse que o 
paciente não relatou dor enquanto o ato operatório 
e nem posteriormente. Assim, com segurança 
Brugnera-Júnior & Pinheiro (1998) relataram que o 
primeiro atendimento odontológico com o uso do 
laser foi feito por um médico e o primeiro paciente foi 
seu irmão, um cirurgião-dentista. (Djalma 
J,1999;Brugnera j,1999) 

O uso do laser na odontologia tem crescido 
muito por causa de suas funções, melhorando o 
prognóstico do paciente. Tem atuado em todas as 
áreas, desde uma sensibilidade dentinária até 
cirurgias de grande porte. Trazendo alívio da dor, 
reparação tecidual e redução de edema como 
funções básicas. 

Uma das grandes progressões no campo da 
medicina, neste século foi a criação dos aparelhos 
de laser. O uso dos diferentes tipos de lasers tornou 
possível uma grande alteração nos atendimentos 
médicos e odontológicos pois, ofereceu uma grande 
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diminuição do tempo de duração das cirurgias, na 
fase de recuperação dos atendidos, nas dificuldades 
pós-operatórias, na diminuição de inchaços e, ainda, 
ajudou a bioestimulação dos tecidos moles 
(atualmente conhecida como biorregulação), como 
também, um maior controle e domínio das dores 
crônicas. (Djalma J,1999;Brugnera j,1999) 

 
1.8 Perspectivas profissionais e necessidade de 

profissionais qualificados 
 

O número de cursos de habilitação em 
laserterapia vem aumentando em todo território 
brasileiro e uma maior aceitação dos profissionais 
da importância desta área, inclusive na faculdade 
com um primeiro contato com o laser, seriam boas 
alternativas para ganhar o aumento da quantidade 
de profissionais gabaritado para o atendimento na 
clínica odontológica de uma maneira prática e 
segura. (Alencar et al. 2017) 

Observa-se que a maioria dos profissionais 
capacitados no uso do laser está situado no Sudeste 
(67,6%) e o Norte detém número mais baixo de 
cirurgiões-dentistas habilitados, correspondendo 
apenas a 3,4% do total de habilitados existentes no 
Brasil. Em relação aos cursos, a região sudeste 
detém a maior quantidade deles (65,4%). (Alencar 
et al. 2017) 

A qualificação de laserterapia em 
Odontologia tem como objetivo capacitar os 
cirurgiões-dentistas de forma a assegurar o uso 
profissional em amplitude e segurança São 
encargos do habilitado em laserterapia em 
Odontologia fazer o uso da radiação de luz com os 
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tecidos biológicos e fazer aplicações clínicas dos 
lasers em alta e baixa intensidade e dos Diodos 
Emissores de Luz (LEDs) em várias áreas da 
odontologia. (Alencar et al. 2017) 

É necessário o aumento do número de 
cursos de capacitação e habilitação em laserterapia 
e também a quantidade de profissionais com 
capacidade técnica, principalmente nos estados 
brasileiros com baixo número de profissionais ou 
carência desses, de modo que o laser seja usado de 
forma segura e eficaz. (Alencar et al. 2017) 

Em relação a área de docência, em 
profissionais da saúde, há um nível baixo em 
conhecimento sobre o laser e seus efeitos, 
indicando a necessidade de promover a literatura 
tanto nos cursos de stricto e latu senso em 
odontologia já que este recurso está tendo bons 
resultados no consultório odontológico. (Alencar et 
al. 2017) 
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Atualmente a odontologia, cada vez mais se 
volta para o público idoso, pela expectativa de vida 
aumentada. A terceira idade requer atenção maior, 
diversidade de recursos e tratamentos que podem 
ser usados, aumentando a necessidade de novos 
estudos e olhares para tal parte da população. Por 
meio de alguns estudos estatísticos e projeções 
educacionais globais, a odontogeriatria pode ser 
conceituada e analisada através do cirurgião 
dentista, clínico geral em seu dia a dia. Como a área 
odontológica está em constante crescimento, nota-
se também a necessidade de inclusão de tal 
disciplina na grade do graduando em odontologia. 

 A geriatria tem enfoques diferentes das 
aceitas e utilizadas em pacientes adultos, jovens e 
crianças, devido a suas características bucais e 
sistêmicas serem diferente desses, necessitando de 
um estudo mais detalhado da faixa etária, bem como 
um planejamento profundo para eventuais 
tratamentos.Podemos observar alguns problemas 
na saúde bucal da população que vão ocorrendo 
com o envelhecimento, como próteses antigas, mal 
ajustadas e desgatadas, periodontite, perda dos 
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dentes, gengivite, e também podemos citar dores 
nas articulações. 

Com esse envelhecimento, a falta de 
coordenação motora e a dificuldade da capacidade 
manual, impossibilitam tarefas que antes eram 
realizadas com destreza. Isso acarreta uma grande 
necessidade de auxílio individual, juntamente com 
um trabalho preventivo, induzindo à população idosa 
uma melhoria da saúde bucal, esse auxílio irá suprir 
essa carência na coordenação. 

Vendo que tal área abrange as áreas 
protética, da periodontia, farmacologia, podemos 
considerá-la uma área multidisciplinar que visa 
estética, conforto, restauração da estrutura fonética 
e mastigatória do idoso. Levando em consideração 
que a sociedade moderna atual, já não aceita 
desdentado total, e tem como prioridade a função e 
bem estar acima de tudo, o público alvo vê nos 
dentistas, a salvação para o sorriso perfeito aliado a 
saúde. Por esse fato temos como base para tal 
geração a promoção de saúde oral, prevenção, 
acompanhamento, e tratamentos de todas e 
quaisquer injúrias que possam acometer o idoso, 
desde uma simples cárie até o câncer bucal. 

Em sua maioria, as doenças dos idosos são 
múltiplas e crônicas, duram por vários anos e 
exigem acompanhamento médico e de equipes 
multidisciplinares, intervenções contínuas e 
permanentes. O Brasil saiu de um perfil de 
morbimortalidade típico de uma população jovem 
para um com características de enfermidades 
crônicas, específicas das faixas etárias mais velhas, 
com custos mais elevados, em menos de quarenta 
anos. O idoso necessita mais de serviços de saúde, 
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as internações são mais frequentes e o tempo de 
ocupação do leito é maior do que o de jovens e 
crianças. Essa mudança no padrão epidemiológico 
desencadeia grandes despesas com tratamentos 
médicos e, ao mesmo tempo, é um desafio para as 
autoridades sanitárias, em especial na implantação 
de modelos e métodos para o enfrentamento do 
problema. 

Coelho Filho relata que a relação saúde-
doença no idoso se caracteriza por múltiplas 
situações de doenças; uso de inúmeros 
medicamentos; prognóstico desfavorável das 
condições agudas quando não tratadas 
prontamente; diagnóstico frequentemente 
inespecífico e insidioso de doenças; frequentes 
complicações secundárias a enfermidades e 
tratamentos; maior vulnerabilidade à 
descompensação; fatores ambientais e sociais 
frequentemente envolvidos na recuperação, 
desenvolvimento de problemas de saúde. 
Esta complexidade de dificuldades leva-o a 
caracterizar a função geriátrica como 
interdisciplinar, pois o retorno da função motora e 
cognitiva de muitos pacientes, muitas vezes, 
depende de reabilitação guiada por uma equipe de 
profissionais. 

A seriedade do quadro epidemiológico 
apresentado indica que algo precisa ser feito, e 
realizar ações dirigidas a este grupo de idosos não 
significa deixar de dar atenção primária a outros, e 
sim, distribuir de forma equilibrada os recursos, de 
acordo com a situação epidemiológica e 
demográfica atual. 
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A falta de conhecimento, de atenção à higiene 
bucal, acarreta a perda dos dentes; mesmo muitos 
acreditando ser um fato causado pelo 
envelhecimento. 
Falta essa que pode ser acentuada com a sujeição 
que nossa população idosa mostra para cumprir 
tarefas do nosso cotidiano, como uma simples 
higiene, alimentação, locomoção, conversação. 
A perda dentária está relacionada à muitas 
condições de origem bucal, por exemplo, 
periodontite, cárie, tabagismo e causa nos 
indivíduos, uma qualidade de vida deficiente, pois 
afeta a estética, pronúncia, fonética, alimentação, 
mastigação. Muitos dos idosos que hoje são 
desdentados totais, não tiveram em sua  infância 
qualquer cautela quanto a saúde bucal.Hoje, mesmo 
com o progresso alcançado com a prevenção de 
doenças, a perda de dentes ainda é habitual, e é 
agravado na população idosa. 

Além das modificações na fisiologia, 
causadas pelo envelhecimento, a higiene oral 
deficiente, tabagismo, dieta cariogênica, xerostomia, 
acúmulo de placa bacteriana, são razões 
predisponentes a cárie em idosos. Sem contar a 
falta de coordenação motora que os fazem perder a 
habilidade de realizar a higiene oral, alterações 
fisiológicas, medicamentos como tranquilizantes, 
anti-depressivos, sedativos, anti-hipertensivos, 
radioterapia de cabeça e pescoço, causam uma 
diminuição do fluxo salivar (xerostomia), devido a 
uma disfunção nas glândulas salivares, deixando o 
paciente com a “boca seca”, que pode ser discreta, 
moderada ou grave, onde o paciente se queixa de 
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dificuldade de deglutição, mastigação, tornando 
assim, os dentes mais susceptíveis a cárie.  

A inflamação  dos ossos e ligamentos que 
sustentam os dentes, é chamada de periodontite, a 
perda dessa sustentação, faz com que os dentes 
fiquem abalados e acabem caindo. 

Todo idoso deve passar por uma análise de 
risco e acompanhamento periódico do seu dentista, 
buscando a perfeição e manutenção da saúde bucal 
do mesmo, vendo que essa é uma população que 
requer mais atenção, há muito a se aprender sobre 
eles, para poder oferecer um correto desempenho 
quando solicitado, em toda área odontológica 
principalmente com relação ao uso de fármacos. 
Sendo assim apesar de não ser uma especialidade 
nova requer muito cuidado e zelo. Posto isso e 
notável que a principal ação odontológica que pode 
ser feita, será a prevenção e tratamentos precoce 
para evitar maiores danos ao paciente. 

Para haver uma mudança na conscientização 
sobre o cuidado aos idosos, precisamos de um 
trabalho interdisciplinar, no qual diversos 
profissionais abraçam essa causa, promovendo um 
atendimento individualizado, cuidando para manter 
uma boa condição bucal, melhorando 
significativamente o estado geral do cidadão idoso. 

Esse trabalho multi/interdisciplinar requer 
planejamento e concretização de táticas para que 
não seja possível somente a melhora, mas 
essencialmente, a prevenção, promoção e o 
cuidado à saúde do idoso. Com isso, é necessária 
uma grande transformação no modelo de 
atendimento, criando estratégias específicas e 
aumentando o foco do processo de trabalho, para 



 211 

assim ser praticável o auxílio e aumentando a 
qualidade de vida da população idosa. 

Fazem-se necessárias para a formação de 
um grupo interdisciplinar na atenção ao idoso: 1) 
participação, 2) análise, em conjunto, da situação, e 
3) integração de conhecimentos específicos de 
especialidades diversas com o objetivo de manter e 
promover a saúde. 

Uchoa ressalta que, para desenvolver 
intervenções adequadas aos padrões culturais e 
sociais da população idosa, é preciso saber um 
pouco mais sobre a maneira como os brasileiros 
idosos integram a sua experiência, conhecer mais 
sobre a maneira como o idoso observa seus 
problemas de saúde, como tenta resolvê-los e quais 
são as dificuldades nesse percurso. 

Werner et al.12, Kina et al.13 e Tin14 relatam 
indispensável, para a formação de um profissional 
da saúde, o fato de que o conhecimento 
odontológico ou de cada área seja enriquecido de 
saberes interdisciplinares, como alterações normais 
desta fase, teorias do envelhecimento, habilidades 
funcionais no idoso, problemas comuns do período, 
políticas públicas relacionadas à velhice, cuidados 
prolongados, promoção e manutenção da saúde do 
idoso, variações culturais, atitudes e aspectos 
éticos, entre outros. 

A visão clínica do cirurgião-dentista, na 
odontologia, diante das situações encontradas, 
podem mostrar agravos à saúde, como candidíase, 
gengivite, periodontite, podendo detectar também 
condições subjetivas, como queimação bucal e 
halitose, e tentar resolver todas as doenças no 
âmbito da Odontologia. 
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É importante identificar características 
relacionados à má higiene bucal, seus causadores e 
determinantes de problemas secundários ou 
variáveis determinantes da condição, buscando no 
motivo das observações, a interrelação das variadas 
disciplinas e o entendimento da realidade de 
apresentada. 

Segundo Santos19, a interdisciplinaridade 
não pode ser vista como resolução mágica para 
todos os problemas na prática do profissional da 
saúde, muito menos na Geriatria, mas, sim, como 
uma contribuição para o entendimento e, talvez, a 
resolução dos problemas, principalmente para 
melhor solução de um objeto que é comum aos 
profissionais envolvidos. Esta autora considera que, 
as disciplinas da área da saúde possuem uma 
estrutura muito rígida, não permitindo boa relação 
interdisciplinar entre os cursos, havendo 
concepções importantes que impedem e dificultam a 
comunicação entre os grupos de ideias, fazendo 
com que os profissionais tenham uma visão 
fragmentada, comprometendo sua atuação em sua 
área, na equipe de trabalho e, principalmente, na 
ação cuidativa direcionada ao idoso 

A atenção à saúde oral do paciente geriátrico 
ultrapassa os limites da Odontologia Clínica, 
necessitando unir conhecimentos de diferentes 
ramos do saber. O cuidado do paciente idoso 
justifica, no direcionamento do ensino atendimento 
na área de saúde, referenciar uma abordagem com 
métodos que propiciem a compreensão dos 
fenômenos observados, interpretando-os sobre 
vários ângulos da multiplicidade de sua natureza 
social e cultural. 
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A necessidade de profissionais aptos para 
proporcionar um tratamento individualizado para o 
idoso, nessa fase tão respeitável e significativa da 
vida, torna-se extremamente importante, pois é aqui 
que vemos a dependência de um indivíduo para se 
movimentar, se alimentar, realizar sua higiene, em 
especial, higiene bucal. Pois é sabido que o idoso 
tem o sistema imunológico deficiente, e com isso o 
torna mais susceptível à ação do tempo. Manter 
práticas saudáveis e orientações para preservar a 
autoestima elevada, ajuda conservar a 
independência para atividades diárias, convívio 
social, participação na comunidade. 

De acordo com uma estimativa, no Brasil, no 
ano de 2020, teremos cerca de 22 milhões de 
idosos, cerca de 10% da população total. Com isso, 
podemos perceber que com o desenvolvimento da 
medicina, a população de idosos irá aumentar 
simbolicamente. 

Hoje, fazendo uma estimativa, podemos 
perceber que a perda dos dentes é a maior 
disfunção bucal que encontramos nos nossos 
idosos, com isso, a reabilitação protética se torna 
imprescindível. Mas para essa reabilitação, temos 
que ter um acompanhamento individualizado à esse 
público, onde cuidadores, e profissionais de 
diferentes áreas possam realizar um bom 
atendimento. 

Esse atendimento multi/interdisciplinar deve 
estar pautado na troca entre os profissionais, além 
da integralidade e humanização desse cuidado, que 
podem aumentar a qualidade de vida da terceira 
idade, mesmo sendo complexo o processo de 
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envelhecimento e não diminuindo a dignidade desse 
processo. 
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17. ODONTOPEDIATRIA 
 
 
 

Bruna Aparecida  
Driela Rosa da Silva 

Higor Souza Silva 
Tábitha Tammys de Castro Lira 

Tassiana Alves Lima 
Maria Luiza Batista 

 
 
 
Seus primeiros registros foram localizados 

por volta de 3500 a.C., denominado como a arte 
dentária, atualmente a chamamos de odontologia. A 
odontologia passou por um longo processo de 
transformação, promovendo avanços científicos 
para que então hoje conseguíssemos ofertar de um 
atendimento de qualidade. 

Dentre as inúmeras áreas de atuação do 
cirurgião dentista, temos a odontopediatria, que tem 
como principal finalidade fazer a prevenção, educar, 
diagnosticar, tratar e controlar a saúde bucal infantil 
bem como familiar. 

De acordo com a sua aptidão, o 
odontopediatra está qualificado a atuar na 
prevenção de doenças, diagnóstico, instrução de 
higiene oral, ensinando e exemplificando a melhor 
técnica de escovação a ser empregada. Aplicação 
de flúor tópico, tratamento da lesão de carie, doença 
periodontal, traumatismo, neoplasias, maloclusões, 
má formações, alterações ósseas. 
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Além disso o odontopediatra é responsável 
por cuidar da criança desde o ventre materno, 
implementando para a gestante planos alimentares 
para sua gestação, realizando exames e a 
acompanhamento por meio do chamado pré-natal 
odontológico. Os cuidados, todavia, não se 
restringem apenas ao pré-natal, mas também após 
o nascimento e infância da criança, desse modo 
torna-se possível preservar e prevenir a saúde bucal 
infantil. 

As consultas com os profissionais devem 
cativar as crianças, em um ambiente lúdico, 
confortável, capaz de despertar o interesse, a 
confiança e garantir o bem-estar do paciente. 

O que difere o atendimento entre o clínico 
geral e o odontopediatra em atender uma criança é 
basicamente a habilitação do profissional, o clínico 
geral não possui o conhecimento específico, 
destreza, domínio e paciência para cuidar das 
crianças, enquanto o especialista está preparado 
em lidar com o quesito psicológico e emocional da 
criança de acordo com a idade, a fase e a 
complexidade do atendimento. 

Quanto a remuneração do especialista em 
odontopediatria pode-se dizer que essa irá variar 
dependendo do lugar em que o profissional exerce 
seu trabalho, se é uma capital ou cidade do interior, 
tendo em vista que em grandes metrópoles existe 
um número excedente de profissionais quando 
comparado as cidades pequenas. É necessário 
avaliar ainda se existe uma grande procura, 
demanda de serviços ou não, e se ainda a utilização 
desse tipo de serviço é para todos os públicos ou se 
ele se restringe a uma classe social específica, já 
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que os serviços em consultórios particulares nem 
sempre são disponíveis a todos. 

De acordo com uma pesquisa realizada com 
os profissionais em Belo Horizonte, puderam avaliar 
que mais da metade dos odontopediatras possuíam 
renda superior a 10 salários mínimos, outra parte 
tinham uma renda que variavam de 5 a 10 salários 
mínimos e uma quantidade irrisória recebia até 5 
salários mínimos. 

Alguns estudos relatam que o 
comportamento da criança no atendimento 
odontológico está relacionado a manipulação que o 
dentista tem com a criança. Uma boa forma do 
profissional se relacionar com a criança é se 
comunicando e interagindo. 

 
Odontopediatra na prevenção da cárie 

 
A área que atende crianças na odontologia é 

denominada dontopediatria. Este profissional deve 
compreender as possíveis reações da criança e 
saber lidar com isso, está compreensão é complexa 
pois as ações da criança podem estar relacionado 
com o ambiente em quea criança vive e as pessoas 
com quem ela se relaciona. 

O odontopediatra trata os dentes de crianças 
mas a sua função vai muito além disso, os 
odontopediatras também tem a função de estimular 
e motivar o individuo a cuidar de seus dentes. 

A cárie é uma doença que atinge milhares de 
pessoas, essa doença tem causa multifatorial, o 
odontopediatra é um profissional que é responsável 
por evitar a cárie em crianças, a ação preventiva 
realizado por um especialista em uma criança pode 



 218 

tornar a vida adulta desse individuo com melhor 
qualidade. 

 
A função dos dentes vai muito além que a 

estética, os dentes são essenciais para a 
mastigação, para a pronuncia de palavras, para o 
auxilio do crescimento da face. Por esses motivos é 
muito importante o cuidado com os dentes, 
principalmente de crianças. 

 
Odontopediatra e pacientes com necessidades 
especiais 

 
O paciente especial é aquele que apresenta 

determinados desvios dos padrões de normalidade, 
identificáveis ou não, e que por isto, necessitam de 
atenção e abordagem especiais por um período 
indefinido de sua vida, com isso, ele passa a 
merecer educação e instrução especiais diferentes 
das comuns, como também, o atendimento 
específico conforme suas limitações. 

O comportamento da criança exposta à 
situação de atendimento odontológico, é resultado 
das ações do odontopediatra, pois o mesmo exerce 
influência relevante sobre o desenvolvimento do 
medo da criança com o tratamento bucal. A 
habilidade para interagir e se comunicar com o 
paciente é importante para o tratamento 
odontológico. Para realizar o tratamento 
odontológico dos pacientes especiais existem 
dificuldades ligadas às deficiências e aos próprios 
pacientes, que devem ser superadas, tais como 
situação socioeconômica, superproteção, rejeição e 
falta de compreensão quanto à importância da 
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remoção diária da placa dental por parte dos pais e 
da própria criança. 

 
Fazer a prevenção da saúde bucal dos 

pacientes especiais é de suma importância, porque 
indivíduos com problemas de coordenação motora, 
força e inteligência apresentam higiene bucal 
comprometida e a mesma está relacionada com a 
saúde da criança. Quando a comunicação dentista 
X paciente é interrompida por deficiência física ou 
problemas psicológicos, uma das opções é o 
tratamento sob anestesia geral, pois a cooperação 
do paciente é essencial para o sucesso do 
tratamento odontológico e que quando bem indicada 
apresenta resultados bastante satisfatórios. 

Contudo é de extrema importância e dever do 
odontopediatra, diminuir os diversos problemas que 
esses pacientes já estão propício a enfrentar no seu 
dia a dia devido ao seu estado de deficiência, 
mostrando capacitação de técnicas e valores das 
relações interpessoais no atendimento de pacientes 
especiais. 

 
Ondontopediatria em ambiente hospitalar 

 
A odontologia está evoluindo, atuando com 

equipes interdisciplinares promovendo saúde e 
prevenção das doenças orais. Odontopediatra no 
ambiente Hospitalar consegue controlar não só a 
redução de biofilme mas também o índice de 
infecções melhorando a qualidade de vida dos 
pacientes reduzindo o tempo de internação, 
racionalização do uso de antibióticos e outras 
medicações. 
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Os procedimentos que geralmente são 
executados: Raspagem, exodontia, restauração 
profilaxia e aplicação de flúor. O controle da saúde 
oral das crianças hospitalizadas pelo 
Odontopediatra com o experiencia na área 
hospitalar que o profissional tem é bastante 
recomendado aos responsáveis, tem como objetivo 
acrescentar na melhoria da qualidade de vida das 
crianças hospitalizadas tratando das alterações na 
cavidade oral, prevenção e instrução de higiene oral, 
lembrando que depende de todos os membros da 
equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. 
O cirurgião dentista no hospital passa conhecimento 
motiva responsáveis e pacientes.As consequências 
das doenças bucais podem levar a infecções que 
pode gerar complicação sistêmica. Os diversos 
microrganismos presente na cavidade oral são 
responsáveis pela doença periodontal, lesão de 
cárie e outras doenças. 

A cárie dentária é definida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como um 
processopatológico localizado, de origem externa, 
que se inicia depois da erupção dentária, determina 
pela desmineralização do tecido rígido    do dente e 
evolui até a formação de uma lesão. Essa doença 
pode causar dor, sensibilidade, alteração para 
ocluir, edema, mau hálito. 

Sabe-se que o cirurgião-dentista compondo 
uma equipe de profissionais da saúde, ainda não é 
a realidade da maioria dos hospitais. Portanto deve-
se buscar a inserção destes profissionais, uma vez 
que a odontologia pode fazer parte no âmbito 
hospitalar, por um baixo custo, alta resolutividade de 
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agravos, prevenindo alterações condições 
sistêmicas e promovendo a saúde bucal e gera. 

 
Odontopediatria no pré-natal 
 
Na Odontologia, a abordagem à gestante 

tornou-se uma realidade, mostrando ao profissional 
a importância de ter um cuidado maior à mulher. A 
gestação é uma fase especial e caracteriza-se por 
uma série de alterações sistêmicas e com 
modificações na cavidade bucal, como hiper 
salivação e tendência a náuseas e vômitos. Além 
disso, há um volume maior da vascularização do 
periodonto que, quando unido à deficiência no 
controle do biofilme dental, pode causar 
complicações, como o parto prematuro. 

Muitos profissionais mesmo com os avanços 
na Odontologia ainda possuem um conceito de que 
o tratamento odontológico à gestante deve ser 
adiado e que procedimentos que envolvam 
radiográficas e anestesias não devem ser 
realizados. Sabe-se que nesse período a gestante 
se inclui na categoria de risco uma vez que as 
mudanças hormonais, físicas e psicológicas podem 
desarmonizar à saúde bucal da mulher. Algumas 
literaturas científicas mostram que o atendimento 
odontológico as gestantes são seguras e que 
apresenta muitos benefícios, para a mãe e para o 
bebê. 

Por haver uma série de mudanças fisiológicas 
e psicológicas complicadas, cada gestante 
experimenta estas transformações de formas 
diferentes que podem gerar medos, dúvidas, 
angústias ou ansiedade em saber o que está sendo 
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modificado dentro do seu corpo e com o seu filho. E 
por isso muitas mulheres que estão esperando bebê 
procuram atendimentos médicos e orientações para 
assegurar a integridade da sua saúde e o perfeito 
funcionamento de desenvolvimento do seu filho(a). 
No período gestacional a assistência as futuras 
mamães e a oportunidade para a realização de 
atividades de educação e promoção de saúde, o 
pré-natal odontológico é muito importante. 
Infelizmente o pré-natal odontológico ainda é 
negligenciado pelas gestantes, tanto pela falta de 
entendimento da gravidade deste acompanhamento 
, quanto pelo receio de se submeter a certos 
procedimentos. Cabe ao cirurgião dentista 
assegurar e esclarecer todas as duvidas executando 
um atendimento atencioso as mulheres grávidas. 

O tratamento deve ser estabelecido em casos 
onde há necessidades de intervenção. Priorizando 
prevenção odontológica . Quando as alterações 
bucais comprometem a nutrição do feto e o risco de 
infecções sanguíneas tratamento deve ser 
realizado. 

O tratamento odontológico é durante o 
segundo trimestre da gestação. No entanto, 
Resultando os casos de urgência devem ser 
solucionados ,independentemente do período 
gestacional. Sendo em sessões curtas e a posição 
adequada da cadeia odontológica a maioria dos 
procedimentos odontológicos pode ser realizado 
durante a gravidez e evitar consultas em horários 
matutinos, pois neste período as gestantes têm mais 
ânsia de vômitos. 

Toda gestante tem o direito a saúde bucal e 
bem estar, e dentro da odontologia há a 
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possibilidade de promover o melhor atendimento a 
essas mamães com humanização e respeito das 
limitações fisiológicas de cada uma. 

No pré natal os cuidados e esclarecimentos 
odontológicos devem ser cuidadosamente atendido 
as gestantes assim como todo os procedimentos 
médicos como um todo até o final do período 
gestacional. 
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Na odontologia, os especialistas voltados à 

Saúde Pública tem como objetivo identificar e 
conhecer a situação da saúde bucal da comunidade 
e juntar dados para o planejamento de programas de 
prevenção e tratamento tanto em âmbito nacional 
como no estadual e municipal.  

O modelo atual da profissão odontológica no 
Brasil aparenta ter alcançado um grande nível de 
saturação no mercado de trabalho dentro do setor 
privado, principalmente no cenário urbano. 

Por outro lado, mesmo com um grande 
número de profissionais presentes no setor, o 
acesso aos serviços odontológicos da população 
não demostra ter crescido de acordo com o 
crescimento do mercado. Por volta de 30 milhões de 
brasileiros (número próximo a 16%) não tiveram 
nenhum contato com o profissional da área, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística. 
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Com relação à Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal realizada em 2010, aos 12 anos o brasileiro 
possui em média 2,07 dentes permanentes cariados, 
perdidos ou obturados, sendo que a situação nas 
regiões Norte (3,16), Nordeste (2,63) e Centro-oeste 
(2,63) apresentaram piores índices que as regiões 
Sudeste (1,72) e Sul (2,06). 

Devemos considerar que apesar da maior 
disponibilidade de informação sobre cuidados 
higiênicos relacionados a boca estar disponíveis 
pelas grandes mídias, estas informações não 
chegam da mesma forma a todos indivíduos. Devido 
a isso, à necessidade de valorização dos programas 
odontológicos educativos. 

O cirurgião dentista também deve se informar 
sobre quais os programas estão disponíveis no 
estado em que reside, uma vez que nem todos os 
programas governamentais são introduzidos em 
cada unidade da federação. O Brasil Sorridente se 
mostrou como um programa amplamente aceito na 
maioria absoluta dos estados e atualmente emprega 
a maior parte dos cirurgiões dentistas no serviço 
público, porém o seu futuro é incerto. 

Portanto, o mercado privado ainda e uma das 
opções mais eficazes para atuar na Saúde Coletiva 
de uma determinada população. Há 
aproximadamente 2000 empresas no setor de 
convenio e seguros de saúde em geral e cerca de 
17% das pessoas afiliadas a esses serviços são 
contempladas com seguro de saúde bucal.  

Com foco na promoção do bem-estar, para 
que ocorra mudanças nos serviços de saúde, a 
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saúde coletiva teria como principal objetivo 
transformar o conhecimento em ações. 

Infelizmente no Brasil, a possibilidade de 
obtenção dos cuidados ligados a parte odontológica 
são limitados por grande parte da população, apesar 
de sabermos a relevância com os cuidados bucais 
como parte integrante da saúde geral do indivíduo. 

Ainda Segundo a Pesquisa Nacional de 
Saúde de 2010, 18% dos jovens com 12 anos de 
idade nunca foram ao dentista. Sendo que dos que 
se consultaram 58,1% utilizou o serviço público e os 
principais motivos da consulta foram prevenção e 
tratamento  

A assistência odontológica, antes da criação 
do SUS, era um privilégio de trabalhadores que 
contribuíam com o Instituto Nacional de Assistência 
Medica da Previdência Social (INAMPS). 

O SUS (Sistema Único de Saúde) é uma das 
opções mais relevantes no mercado de trabalho 
dentro do serviço público, pois implementa o serviço 
odontológico dentro da Saúde da Família. Contudo, 
mesmo que essa modalidade se apresente como 
uma boa maneira de se estabelecer no mercado e 
garantir um acesso da população aos serviços 
odontológicos, ela não possui influencia o suficiente 
para causar mudanças na formação profissional do 
cirurgião dentista, o que dificulta a atuação nessa 
modalidade. 

          Para crescer a oferta de atendimento 
odontológico para a comunidade, foram criados 
Centros de Especialidades odontológicas e equipes 
de saúde bucal foram acrescentadas no programa 
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de Saúde da Família. Estudos, sistematização, 
organização, aplicação e análise de sistemas de 
saúde dirigidos a comunidades são os focos da 
Saúde Coletiva e da Família.  

O profissional em saúde bucal deve-se 
integrar em grupos multidisciplinares e 
interdisciplinares para o diagnóstico e tratamento de 
pacientes, assim como para a criações de ações 
públicas e na coleta de dados da população. As 
ações públicas não precisam necessariamente ser 
criadas em âmbito municipal como também podem 
ser implementas em todo o estado. Essa área se 
divide no atendimento direto a população (PSF), e na 
coleta de dados da população, vigilância sanitária, 
epidemiológica, ambiental, etc. 

A fim de ser aplicada para a população em 
geral os princípios do SUS é necessária uma 
evolução constante dos modelos da saúde bucal 
para criar uma odontologia mais eficaz. 

Ao assumirem um cargo no SUS, o cirurgião 
dentista aceita trabalhar de maneira que supera as 
técnicas restauradoras com o foco em resolver um 
problema na boca do paciente e passa a pensar na 
saúde bucal como todo. Com isso em mente, deve-
se desenvolver outras técnicas além das que foram 
ensinadas no curso como a comunicação com o 
paciente, um planejamento que coloque 
parcialmente a responsabilidade do sucesso do 
tratamento com o paciente. Assim, as ações devem 
estar focadas nas demandas da população estuda e 
nas necessidades que os profissionais observaram. 
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O dentista pode gerenciar a vigilância 
sanitária das clinicas ou consultórios. Há vários tipos 
de vigilâncias sanitárias para se especializar, e 
dentre alguns deles, temos um importante que é o da 
FSP (Faculdade de Saúde Paulista) da USP-SP e 
também temos o da FIOCRUZ/RJ. 

Portanto, o modo de trabalho do dentista no 
conjunto de vigilância sanitária podem ser a forma de 
educação em saúde, vigilância de serviços 
odontológicos e também normatização, temos 
controle de ações e modos de monitorar o 
abastecimento de água público, controle de produtos 
fluoretados, precaução com resíduos que podem 
haver toxidade elevada ou que estão contaminados 
que são produzidos por clinicas odontológicas ou 
outros estabelecimentos de saúde e controle 
epidemiológico das doenças orais mais alarmantes. 

Aproximadamente um terço (37,1%) dos 
dentistas certificados pelo Conselho Federal de 
Odontologia mantinham um vínculo empregatício 
com o serviço público. Comparado a quantidade à de 
médicos contratados pelo SUS com os de cirurgiões 
dentistas há uma diferença pequena com a 
porcentagem de médicos pouco acima de cinquenta 
por cento (52,8%). Especificamente, nas regiões 
Norte e Nordeste, a proporção de dentistas 
contratados pelo serviço público se aproxima ao 
número de médicos. Já nas regiões Sul e Sudeste, o 
número é bastante menor quando considerado que 
a essas regiões possuem maior número de dentistas 
habilitados. 
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É bom informar que, estando trabalhando 
para si mesmo, os dentistas possuem poucos ou 
nenhum direito trabalhistas (salário fixo, INSS, 13° 
salário e férias remuneradas), pois normalmente seu 
salário pode ser influenciada devido a economia do 
país como os exemplos a seguir taxa de 
desemprego, taxa econômica de crescimento, ou 
valor financeiro de mercado. Na área pública, o 
dentista tem as vantagens garantidas na CLT e 
também a estabilidade financeira garantida pelo 
governo. 

Diferente das matérias que no curso são mais 
práticas que teóricas, nessa área de saúde pública 
ou saúde coletiva melhora a aproximação dos alunos 
com os serviços direcionados a área pública da 
saúde e pode aproximar também de muitas das 
sociais realidades e das múltiplas disciplinas, 
ajudando no modo de desenvolver algumas 
habilidades diversificadas e certificados que podem 
ser exigidos pelos tipos de currículos nacionais dos 
cursos de odontologia (graduação).  

Mesmo que técnicas novas e transformações 
de matérias que tem as várias áreas da odontologia 
em boas áreas que levam as pessoas a querer 
empreender, tendo novas amplitudes em campos do 
trabalho, apenas um mínimo número de dentistas 
tem situação financeira sustentável para ir em 
congressos e se aperfeiçoar em diversos cursos e 
disponibilizar tratamentos mais eficientes para 
pessoas com poder aquisitivos maiores de forma 
mais limitadas. Então, a forma de trabalho no setor 
público em saúde coletiva ou setor privado pode ser 



 231 

uma escolha importantíssima e em constante 
crescimento na área odontológica.  

Algumas vagas preenchidas na área pública 
odontológica obteve efeitos empresariais em se 
promover saúde oral, por motivos de aumentos 
quantidades de trabalhos. Contanto o trabalho na 
área pública e o serviço particular odontológico 
negativamente fossem trabalhos mútuos (a maioria 
dos odontólogos funcionários públicos, tem 
trabalhos também em consultórios próprios), 
dizendo que os trabalhos de dentistas públicos levou 
para que acontecessem mais trabalhos em 
consultórios privados. 

Entre dezembro de 2002 e 2006, de acordo 
com o Ministério da Saúde, vinte e cinco mil 
empregos para profissionais da área de saúde bucal 
foram gerados, através da Política Nacional de 
Saúde Bucal, aumentando assim, o acesso da 
comunidade aos serviços odontológicos.  

 
A vigilância dos serviços odontológicos, tem 

como foco prevenir a comunidade de riscos à saúde 
e garantir que estes ambientes estejam seguros no 
ponto de vista sanitário. 

 
No Planejamento Mundial, plano oral 

saudável foram registradas de vários modos. No 
país Espanhol, foi encontrada um modo odds como 
1,8, aumentando o CPO-D infantil de famílias que 
trabalham com tecnologia em comparação com 
quem não trabalha com tecnologia. Os EUA, 
apresentaram a doença cárie e foram contraria 
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juntos com níveis de estudos comunitários. Os 
Canadenses, tendo uma área com amplo serviços 
de dentistas, jovens com famílias sofreram medidas 
educativas e obtiveram índices no CPO-D menores 
que os outros. O autor notou que as medidas 
apresentada foram bastante efetivas para o 
tratamento e diminuição do índice proposto. 

Portanto, como indicado na introdução, o 
índice da qualidade da saúde bucal está abaixo da 
médio em comparação com o índice mundial, assim 
como o acesso a utilização desses recursos ainda 
permanecem de maneira precária. Porém, aumentar 
o investimento nessa área e aumentando a 
disponibilidade do serviço, mesmo que aparente ser 
a maneira mais eficaz, pode não ser a melhor opção. 
Em 1994, a ONU afirmou que a saúde bucal faz parte 
da qualidade de vida, da função em sociedade e da 
saúde de maneira geral da população. Também 
considerou as doenças como cáries e doenças 
periodontais como doenças que podem ser 
prevenidas. Os índices demostram que o maior fator 
responsável pela redução dessas doenças não são 
as técnicas de higienização, prevenção ou curativas 
mas sim a fluoretação das aguas.  Assim, uma 
análise mais detalhada do resultados dessas ações 
se faz necessário para o maior entendimento da 
realidade da população. 

Mesmo com a demanda e a abertura de novas 
propostas para o exercício da profissão no serviço 
público, a quantidade de vagas ainda é muito inferior 
em relação a quantidade de profissionais presentes 
no mercado atualmente sem levar em consideração 
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que as 176 faculdades de odontologia formar 
aproximadamente 10.000 novos cirurgiões dentistas 
por ano. Portanto, a criação de novos Centros de 
Especialidades e de novas equipes da Saúde da 
Família proporcionam uma oportunidade de carreira 
limitada e bastante competitiva para o profissional 
sendo uma opção insegura quando comparada com 
o serviço privado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O presente livro nasceu da aplicação de uma 
das metodologias ativas da Aprendizagem por 
Projetos, inspirada em Philippe Perrenoud. 
 Na ânsia por obter maior participação dos 
alunos e consequentemente maior aprendizado por 
parte deles, propus um trabalho às minhas turmas do 
sétimo e do oitavo semestres do curso de 
odontologia (de uma universidade privada em 
Brasília/DF) no segundo semestre letivo de 2018.  
 O trabalho consistiu na divisão das turmas em 
grupos, no intuito de contemplar todos os temas 
previstos no plano de ensino da disciplina. Cada 
grupo fez uma pesquisa teórica, transcrevendo as 
citações e seus respectivos autores. No segundo 
bimestre, ministrei aulas de técnica de paráfrase, e 
os grupos transformaram seus trabalhos em textos 
autorais.  
 Cada grupo ficou responsável pela 
adequação do capítulo às normas vigentes da 
ABNT, bem como pela revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa, e, 
ainda, pela responsabilidade intelectual que envolve 
as questões de direito autoral. De forma que toda a 
responsabilidade é dos(as) autores(as) de cada 
capítulo. 

Este livro foi o resultado deste projeto de 
sucesso. Agradeço a todos(as) os(as) alunos(as) 
que se dedicaram a este trabalho para que 
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conseguíssemos alcançar nossa meta: esta 
publicação. Que ela seja útil para novos alunos que 
venham a estudar esta área de conhecimento tão 
relevante.  

 
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves1 

 
  

                                                           
1 Possui mestrado em Ciência Política (Políticas Públicas); 
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em EAD, em Formação em EAD, em Gestão do Agronegócio; 

licenciatura em Letras (Português e Inglês); licenciatura em 

Filosofia; habilitação em História, Sociologia, Psicologia e 

Ensino Religioso. Autor de 34 livros técnicos e didáticos. 

Coordenador de políticas editoriais das faculdades CNA (DF) e 
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CNA, Unip e Facesa. É editor-chefe da editora JRG 
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