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PTOSE DE PÁLPEBRA APÓS APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA – 
RELATO DE CASO 

EYELID PTOSIS AFTER APPLICATION OF BOTULINIC TOXIN – CASE 
REPORT 
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JENNIFER HARDER ELY2 
 
 
RESUMO 
A toxina botulínica é uma substancia produzida pela bactéria chamada 
Clostridium botulinum e possui alta toxidade devido ao seu mecanismo de ação 
altamente específico. A Toxina botulínica é uma proteína que quando 
administrada em grandes quantidades pode ocasionar paralisia dos músculos, 
chamada de botulismo. Porem se usada em pequenas quantidades em um 
musculo especifico, irá bloquear apenas o impulso que orienta esse musculo, 
bloqueando a musculatura subjacente das linhas de expressão indesejada.  O 
objetivo desse artigo foi abordar um relato de caso sobre uma paciente que 
após aplicação de botox, ocasionou em uma ptose palpebral, a paciente 
apresentava a musculatura paralisada, após uma avaliação constatou uma 
ptose no olho direito, com aplicações de DMAE (Dimetilaminoetanol) onde 
ocasionou a estimulação e a produção de colágeno, DMAE estaria dando força 
e movimento novamente para esses músculos, além disso foi associado 
seções de Crio frequência, é realizada unindo a ação do frio com a ação das 
ondas eletromagnéticas onde gradativamente foi tendo uma melhora. O tecido 
em tratamento é submetido a milhões de choques térmicos cuja função é 
promover a desestabilização do metabolismo local. 
Palavras-chave: Toxina botulínica. Ptose de pálpebra. Crio frequência. DMAE.  
 
ABSTRACT  
Botulinum toxin is a substance produced by the bacterium called Clostridium 
botulinum and has high toxicity due to its highly specific mechanism of action. 
Botulinum toxin is a protein that, when administered in large quantities, can 
cause paralysis of the muscles, called botulism. However, if used in small 
quantities in a specific muscle, it will block only the impulse that guides that 
muscle, blocking the underlying musculature of the unwanted expression lines. 
The objective of this article was to address a case report about a patient who, 
after applying botox, caused a palpebral ptosis, the patient presented with 
paralyzed musculature, after an evaluation found a ptosis in the right eye, with 
applications of DMAE (Dimethylaminoethanol) where caused the stimulation 
and the production of collagen, DMAE would be giving strength and movement 
to these muscles again, in addition sections of Cryo frequency were associated, 
it is performed by uniting the action of cold with the action of electromagnetic 
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waves where it gradually improved. The tissue being treated is subjected to 
millions of thermal shocks whose function is to promote the destabilization of 
the local metabolism. 
Key-words: Botulinum toxin. Eyelid ptosis. I create frequency. DMAE. 

 
 
1    INTRODUÇÃO  
 

A história da toxina botulínica (TB) tem origem quando em 1817 foi 

publicada primeira descrição do botulismo (ou seja, envenenamento pela TB). 

O autor, Justinus Kerner, associou mortes resultantes de intoxicação com um 

veneno encontrado em salsichas defumadas (do latim botulus que significa 

salsicha). Ele concluiu que tal veneno interferia com a excitabilidade do sistema 

nervoso motor e autonômico. Kerner propôs uma variedade de potenciais usos 

da TB na Medicina, principalmente em desordens de origem no sistema 

nervoso central que, atualmente, através de novas pesquisas vêm sendo 

comprovadas (BOEING e ORTEGA 2009). 

Somente em 1895 que o agente bacteriano, bem como o mecanismo de 

ação responsável pela toxicidade do botulismo foram descobertos, feitos estes 

atribuídos ao professor Emile Van Ermengen, cuja publicação data de 1897. 

(BOEING, 2009). 

A TB, uma das mais potentes toxinas bacterianas conhecidas, é o 

produto da fermentação do Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbia 

Gram-positiva em forma de esporo encontrada comumente no solo e em 

ambientes marinhos no mundo todo. Oito sorotipos imunologicamente distintos 

têm sido identificados. Destes, sete sorotipos: A, B, C1, D, E, F e G são 

neurotoxinas (outra TB, a C2, é também produzida pelo C. botulinum, mas não 

é neurotoxina) (ORTEGA, 2009). 

Segundo Boeing (2009) todos os sorotipos inibam a liberação de 

acetilcolina na terminação nervosa, suas proteínas intracelulares, seus 

mecanismos de ação e suas potências variam substancialmente. O sorotipo 

mais amplamente estudado para o propósito terapêutico é o A, entretanto, os 

estudos sobre os efeitos dos demais sorotipos estão em crescimento. Em 

1978, Alan Scott conduziu os primeiros testes com a TB-A injetada em seres 

humanos para o tratamento de estrabismo. Posteriormente sua indicação se 
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estendeu para as distonias segmentares, tremores e outros movimentos 

anormais. 

Em 1978, Food and Drugs Administration (FDA) aprovou a injeção da 

toxina tipo A em pacientes com estrabismo que se voluntariavam para o 

tratamento. Visto a melhoria no rejuvenescimento facial a TB passou a ser 

utilizada na cosmética e liberada, em 1992, para uso nos EUA. E somente no 

ano 2000 a TB foi aprovada no Brasil pela ANVISA para uso em rugas 

dinâmicas. A partir desse momento, o uso dessa toxina só tem aumentado, 

estimulando a criação de uma gama de processos não invasivos para uso 

estético (SANTOS, 2013). 

Ao longo do tempo a TB assumiu variadas aplicações que trouxeram à 

medicina novas possiblidades. Incluindo as áreas da Oftalmologia, da 

Neurologia e da Dermatologia, assumindo importante parte na História da 

evolução da aplicabilidade da toxina (SILVA, 2009). Em 1978, a TB foi 

autorizada pela FDA e começou a ser usada como alternativa a cirurgia 

convencional para tratar pacientes com estrabismo (TING, 2004). Na década 

de 1980, a toxina foi aprovada pela FDA e usada para corrigir tremores e 

espasmos na face, pálpebra, tronco e membros (TING, 2004). 

Na década de 90, a TB se tornou conhecida pelo público para fins 

estéticos, no momento em que oftalmologista Jean Carruthers observou que as 

linhas de expressão eram eliminadas depois do uso da TBA em pacientes com 

blefaroespasmo (Compressão ou espasmos descontrolados das pálpebras). 

(CARRUTHERS e CARRUTHERS, 2013). E somente no ano 2000 a TBA, já 

comercializada com a marca Botox, foi aprovada pela ANVISA para uso em 

rugas dinâmicas. Em 2003 houve aprovação da marca Dysport® e em 2005 a 

Prosigne (FISZBAUM, 2008). 

O objetivo desse trabalho foi realizar um relato de caso clínico sobre um 

erro na aplicação do botox e as complicações potenciais com todas as 

preparações de toxina botulínica. 

A maioria desses efeitos adversos é causada pela capacidade da droga 

em provocar a desnervação dos músculos estriados. Entretanto, grande parte 

se apresenta de forma moderada e transitória e com baixa frequência. que 

aplicada de maneira erra causa danos e pode prejudicar o local onde foi 
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aplicado e mostrar também que o uso da toxina botulínica de maneira correta e 

moderada ajuda no tratamento de várias doenças.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Toxina botulínica causa um bloqueio da acetilcolina das sinapses 

colinérgicas, mas sem mudar a condução ou armazenamento da mesma. 

Aplicada em quantidade correta e no local adequado, a Toxina promove a 

contração do musculo na medida certa para que tenha o resultado esperado 

sem a paralisia total da musculatura (BOEING, 2009). 

  A toxina atua seletivamente nas terminações nervosas colinérgicas, 

impedindo a liberação de acetilcolina. Por outro lado, não atravessa a barreira 

cerebral nem impede a liberação de acetilcolina ou de qualquer outro 

neurotransmissor nesse nível. A sequência de ação inclui: difusão, 

neurotropismo, ligação, internalização e toxicidade intracelular causada pela 

alta afinidade da toxina com o receptor específico na parede interna da célula 

terminal pré-sináptica (MATOS, 2018). 

A toxina não se liga aos troncos nervosos ou fibras nervosas na área 

pós-sináptica. O TBA está conectado ao terminal do motor. Há evidências de 

que a cadeia pesada é responsável por essa conexão. Essa conexão ocorre no 

nível de receptores específicos na membrana do terminal nervoso. A cadeia 

pesada é neurótica e seletiva para terminações nervosas colinérgicas. 

            A terapia de Criofrequência é realizada unindo a ação do frio 

(responsável por agir de fora para dentro) com a ação das ondas 

eletromagnéticas (que atuam de dentro para fora) Multipolar de 650 w e 

Monopolar de 400 w que juntas resultam em 1.500 watts de potência. O tecido 

em tratamento é submetido a milhões de choques térmicos cuja função é 

promover a desestabilização do metabolismo local (GUEDES, ANA 

CAROLINA, 2018). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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 As informações contidas nesse trabalho foram obtidas por meio de 

revisão de prontuário e entrevista com a paciente, registro fotográfico do 

diagnostico, aos quais o paciente foi submetido e revisão de literatura. 

 Os estudos foram selecionados por meio de busca eletrônica nas bases 

de dados: MEDLINE (acesso via PubMed), Ministério da Saúde, Conselhos 

Federal e Estadual de Biomedicina e SciELO. A busca foi realizada por três 

pesquisadoras de forma independente e depois comparadas a fim de verificar a 

semelhança entre os artigos encontrados. Também foi realizado uma busca de 

caso que se adaptasse melhor ao tema proposto. 

 Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em inglês e português, 

resumos disponíveis nas bases de dados escolhidas, disponibilidade dos 

mesmos na íntegra, publicados entre o período de 1994 a 2020, não fazendo 

restrição da metodologia utilizada e que retratasse casos semelhantes a ptose 

de pálpebra. Como critério de exclusão definiu-se os artigos que se baseavam 

no tema, os que não estão relacionados com a área da biomedicina, os que 

não tenham sido elaborados por profissionais da área da saúde. Foi formulado 

um instrumento para análise de cada artigo selecionado. Estes foram 

analisados e, após, discutidos. 

 
4 RELATO DE CASO 
 

Paciente do sexo feminino, R.B.V. 41 anos, residente em Brasília – DF, 

buscou atendimento em uma clínica na cidade de Luís Eduardo Magalhães – 

Bahia   queixando-se de queda palpebral após ter aplicado toxina botulínica, na 

intenção de arquear as sobrancelhas e eliminar as rugas no terço superior da 

face. Após insatisfação com o resultado do procedimento anterior, que resultou 

em ptose da pálpebra do olho esquerdo, procurou a clínica em busca de 

tratamento e foi diagnóstica com ptose palpebral, onde o olho esquerdo estava 

com uma espessura bem menor que o olho direito (considerado o normal). A 

paciente apresentava a musculatura paralisada. Após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, a paciente optou pelo tratamento de 

reversão a paralisia da musculatura. 

Após o exame físico, foi submetida a primeira seção de crio frequência, no 

dia 13 de dezembro de 2019, após o intervalo de 48hs, foi realizada uma outra 

seção, tal procedimento foi repetido por 3 vezes no mesmo intervalo de tempo, 
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consequentemente nos dias 16 e 18 de dezembro (FIGURA1). As seções 

tiveram a duração de cerca de 20 minutos ao redor do olho para estimular a 

sinapse e a retomada da contração da musculatura. Como a paciente só ficaria 

na cidade onde estava sendo realizado o tratamento até o dia 20 de dezembro, 

houve um intervalo de tempo adaptado a necessidade dela. Após essas seções 

de crio frequência, foi realizado uma aplicação de 2 ml de DMAE a 3% da 

marca Biometil, no dia 19 de dezembro, sendo possível notar uma melhora 

significativa no quadro da paciente. No dia 27 de dezembro, ao entrarmos em 

contato com a paciente, foi relatado uma melhora de 80%(FIGURA2) na 

abertura do olho, que dia a pós dia ela estava recuperando o movimento mais 

próximo a normalidade, aguardando assim o processo natural do organismo na 

absorção total da toxina botulínica. 

 

                                 

Figura 1: FONTE: Registro realizado da                         Figura2: FONTE: Registro da                                                  

chegada da paciente a clínica em busca                          paciente após 2 meses com o 
de tratamento.                                                                   final do tratamento  
 

 
 
5 DISCUSSÃO  
 

A paciente residente em Brasília, só ficaria na cidade em Luís Eduardo 

Magalhães até o dia 20 de dezembro, então houve a necessidade de 

adaptação do intervalo de tempo de acordo com a necessidade dela. Foram 

feitas seções de 20 minutos ao redor do olho para estimular a sinapse, voltar a 

contração da musculatura. 
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Foram feitas seções de crio frequência que corresponde a uma 

radiofrequência mono e multipolar concomitante, com sistema de criogenia, 

podendo atingir até -10⁰C na superfície do aplicador. 

  A terapia de Criofrequência é realizada unindo a ação do frio 

(responsável por agir de fora para dentro) com a ação das ondas 

eletromagnéticas (que atuam de dentro para fora) Multipolar de 650 w e 

Monopolar de 400 w que juntas resultam em 1.500 watts de potência. O tecido 

em tratamento é submetido a milhões de choques térmicos cuja função é 

promover a desestabilização do metabolismo local (GUEDES, ANA 

CAROLINA, 2018). 

            A baixa temperatura reduz o inchaço do tecido controlando o edema 

enquanto os choques produzem tensão contribuindo para uma ação de 

desintoxicação. Os níveis de oxigênio são elevados nos tecidos de maneira a 

dilatar os vasos sanguíneos responsáveis por irrigar a pele criando um efeito 

de verdadeiro lifting instantâneo, algo perceptível desde a primeira sessão 

(GUEDES, ANA CAROLINA, 2018). 

O DMAE (Dimetilaminoetanol) é um poderoso antioxidante da membrana 

plasmática celular, um precursor, o que significa que ele é a substância que 

participa da formação de outras substâncias. o DMAE no organismo é capaz de 

aumentar os níveis de Acetilcolina, agir na contração muscular e estimular a 

produção de colágeno (MELO DIOGO,2020). 

           O DMAE é mais eficaz no tratamento de flacidez, do que de rugas e pés 

de galinha, por exemplo, pois atua diretamente no músculo. Ele atua nas fibras 

musculares do organismo conferindo a elas maior firmeza, tônus e elasticidade. 

Seu efeito positivo na pele é resultado das ações musculares e de outras 

reações fisiológicas (MELO DIOGO,2020) 

             Enquanto o DMAE estimula o músculo, a Toxina Botulínica o relaxa, 

bloqueia a sua ação, suavizando a mecânica facial. Portanto, ele não é 

indicado de forma isolada para o tratamento da região orbicular dos olhos, ou 

vinco entre as sobrancelhas, por exemplo. Sua maior qualidade está na 

eficiência no combate a flacidez (MELO DIOGO,2020). 

            Segundo Melo Diogo (2020) seja pelo exagero, erros de tratamento ou 

pela auto exigência do paciente, é possível utilizar o DMAE para reverter a 

ação da Toxina Botulínica. Para isso, utiliza a injeção de DMAE 3% que auxilia 



8 

 

no processo de reversão da aplicação da toxina. É importante ressaltar que o 

processo de reversão com a ajuda do DMAE, deve ser iniciado nos primeiros 

15 dias. Pois após este período ele passa a estimular o neo brotamento de 

Snap 25, que proporciona a quebra da ação da toxina. 

 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Trabalho realizado sobre relato de caso de uma paciente que após a 

aplicação de botox, houve uma intercorrência. Sua maior queixa era a 

musculatura paralisada e, após uma avaliação, constatou-se uma ptose no olho 

direito.  

A ptose palpebral é a complicação mais temida e mais importante. 

Caracteriza-se por queda de 1 a 2 mm na pálpebra, obscurecendo o arco 

superior da íris. Ocorre em consequência de injeção na glabela e fronte, pela 

difusão da TB ou pela injeção no septo orbital, paralisando o músculo 

levantador da pálpebra superior. Diluições muito altas, injeções muito próximas 

da borda orbital, massagens ou intensa manipulação da área depois da 

aplicação e maior difusão das preparações de TB são fatores que aumentam a 

possibilidade de ocorrência dessa complicação.  

A Toxina botulínica causa um bloqueio da acetilcolina das sinapses 

colinérgicas, mas sem mudar a condução ou armazenamento da mesma. 

Aplicada em quantidade correta e no local adequado, a Toxina promove a 

contração do musculo na medida certa para que tenha o resultado esperado 

sem a paralisia total da musculatura. 

No caso da paciente citada nesse trabalho foram realizadas seções de 

crio frequência para que ela obtivesse o retorno dos movimentos oculares. Até 

o último contato realizado com a mesma, ela obteve o retorno de 80% da 

função e estima-se que ela recupere totalmente o movimento quando o corpo 

realizar a absorção total da TB. 
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Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida 

que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso 

aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que consta em 

duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador responsável. Em 

caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

 

1. O trabalho tem por proposito relatar o caso onde após o uso da toxina 

botulínica houve a ptose de pálpebra, onde será informado todo o processo 

sobre o caso e o tratamento na tentativa de reverter a situação. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em descrever todos os 

procedimentos que foram feitos na tentativa de reverter aos danos causados 

depois da aplicação da toxina botulínica, onde terá fotos e vídeos que irei 

disponibilizar e que poderá ser usado nessa pesquisa. 

3. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para estudos de 

profissionais tentando evitar que cometam esse tipo de erro e ficar mais 

atentos aos riscos e também estão preparados para as intercorrências dos 

procedimentos com toxina botulínica. 

4. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de média de 

dois semestres, onde estarei disponível para passar dados e informações dos 

procedimentos. 

5. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei 

deixar de participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar, e não sofrerei qualquer prejuízo. 

6. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, 

a receber ou a pagar, por minha participação. 

7. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha 

privacidade, e se eu desejar terei livre acesso a todas as informações e 

esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o 

que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

8. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e 

exclusivamente, para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser 

publicados. 
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telefone (77) 99806-6769.e 

Eu, R.B.V., RG nº 1.896.401 declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Luís Eduardo Magalhães – Ba, 09 de dezembro de 2020. 

 

R.B.V  
Assinatura do participante 

 

JANIELE PEREIRA BATISTA 
Janiele Pereira Batista 

 

Agradecimento  
 

Primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus que em todo esse 

percurso nos deu forças para continuar e coragem para não desistir, 

principalmente por ser um ano atípico de pandemia que foram dias muito difícil, 

com preocupações se iríamos estar bem e saudável para continuar por conta 

da COVID.  

Agradecemos imensamente a nossa orientadora Jennifer Harder Ely que 

teve toda paciência e carinho de orientar, ajudar, acalmar e juntas realizar esse 

trabalho. 

            Agradecemos aos nossos pais que sempre apoiaram e caminharam 

conosco e tiveram paciência nos dias mais difíceis principalmente numa 

pandemia que cada dia era uma luta diária de sobreviver e poder estar 

saudável, ao meu irmão mesmo longe dava forças e ajuda quando precisava, 

ao meu marido que deu muito apoio e incentivou nos momentos difíceis 

quando dava desespero achando que não ia da nada certo. 

 
 
 
 
 
 



14 

 

 



 

ANÁLISE DOS CASOS DE DENGUE E SUA RELAÇÃO COM OS 

PARÂMETROS CLIMÁTICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES, BA, 2014 A 2020 

 
Bianca Rosa Paulino¹ 

Camila Rhaiane da Silva Possatto¹ 

Guilherme dos Santos do Nascimento¹ 

Stéfani Keisy Sousa Soares¹ 

Jéssica Fernanda Gomes Pio² 

 
 

 
RESUMO 

 
 

A dengue é uma arbovirose causada por um flavivírus. Sua transmissão 

ocorre pelo Aedes aegypti (fêmea) contaminada, causando quadros febris, 

exantemas, dores articulares, retroorbitrais, dentre outros. O surgimento do vetor 

está relacionado a fatores ambientais, socioeconômicos e sanitários. Desta forma, 

o objetivo deste estudo foi descrever os indicadores epidemiológicos da dengue no 

município de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, no período de 2014 a 2020, e 

correlacionar os parâmetros meteorológicos com a distribuição dessa arbovirose. 

Trata-se de um levantamento epidemiológico das ocorrências de dengue no 

município, onde foram avaliados a idade e o sexo dos casos notificados. Para 

avaliar a associação entre pluviosidade e temperatura, em relação a prevalência 

de casos da doença por ano, foi utilizada a análise de correlação de Spearman. A 

cidade de Luís Eduardo Magalhães, registrou 39.589 números de casos positivos 

de dengue no período estudado. No presente estudo, os parâmetros 

meteorológicos não influenciaram o aumento de novos casos de dengue. 
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ABSTRACT 

 
 

Dengue is an arbovirus caused by a flavivirus. Its transmission occurs by 

infected female Aedes aegypti, causing febrile conditions, exanthemata, joint and 

retroorbital pains, among others. The appearance of the vector is related to 

environmental, socioeconomic, and health factors. Thus, the aim of this study was 

to describe the epidemiological indicators of dengue in the municipality of Luís 

Eduardo Magalhães, Bahia, from 2014 to 2020, and to correlate meteorological 

parameters with the distribution of such arbovirus. This is an epidemiological survey 

of dengue occurrences in the city, where the age and gender of the reported cases 

were evaluated. Spearman's correlation analysis was used to evaluate the 

association between rainfall and temperature in relation to the prevalence of cases 

of the disease per year. The city of Luís Eduardo Magalhães recorded 39,589 of 

positive dengue cases in the period studied. Meteorological parameters did not 

influence the increase of new cases in the present study. 

 

 
Keywords: Aedes aegypti; Dengue; Rainfall; Temperature. 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................... 08 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................ 09 

2.1 Contexto histórico .................................................................................. 09 

2.2 Características da dengue ...................................................................... 10 

2.3 Aspectos epidemiológicos ...................................................................... 13 

2.4 Parâmetros ambientais… ...................................................................... 14 

3. MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................... 16 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................ 17 

5. CONCLUSÃO ........................................................................................... 22 

6. REFERÊNCIAS ......................................................................................... 22 



9  

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Em um aspecto global, mais de 500 milhões de indivíduos que residem 

principalmente nas Américas estão sob risco de contaminação pela dengue (OPAS, 

2020). Esta é uma doença provocada por um vírus pertencente a família 

Flaviviridae, de fita simples de RNA, caracterizada como uma doença infecciosa 

aguda com potencial de complicações severas caso não tratada corretamente 

(PONTES; RUFFINO-NETTO, 1994). A transmissão da doença se dá pelo 

mosquito Aedes aegypti (BRAGA; VALLE, 2007). 

A dengue está ligada ao ambiente urbano, acima de tudo às habitações 

humanas e a certas práticas que tendem a manter focos do mosquito A. aegypti 

junto ao homem (MEDRONHO, 2006). O vírus da dengue pode acometer qualquer 

indivíduo, causando quadros clínicos assintomáticos ou quadros hemorrágicos 

graves, dentre eles está a Febre Hemorrágica da Dengue (FHC) e a Síndrome do 

Choque da Dengue (SCD) que podem levar ao óbito do paciente (ALMEIDA, 2021). 

O ciclo de vida do vetor é facilmente correlacionado com os fatores 

socioeconômicos, ambientais, sanitários e umidade relativa, já que, uma parte do 

seu ciclo ocorre em meio aquático, água parada em específico, que pode acontecer 

em recipientes ou estruturas capazes de comportar água em seu interior. Os 

índices de temperatura, a precipitação pluviométrica acumulada e o crescimento 

populacional são fatores que influenciam o aumento no número de casos da 

dengue e no aparecimento de novas epidemias em diferentes regiões e em 

determinadas épocas do ano (OPAS, 2020). 

A dengue no Brasil é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo 

caso de dengue deve ser notificado aos órgãos responsáveis. No estado da Bahia, 

os casos de infecções causadas pelo vírus da dengue são superiores a outras 

infecções virais, assim, essa arbovirose é um grande desafio a saúde pública, 

gerando um alerta a toda a população (SOARES et al. 2021). 

O conhecimento sobre o perfil epidemiológico e os parâmetros climáticos 

podem propiciar maior entendimento sobre a dinâmica de transmissão e o controle 

da doença (FERNANDES et al. 2012). Desta forma, o objetivo deste estudo foi 

descrever os indicadores epidemiológicos da dengue no município de Luís Eduardo 

Magalhães, BA no período de 2014 a 2020 e correlacionar os parâmetros 
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meteorológicos com a distribuição dessa arbovirose. A hipótese testada foi que o 

período chuvoso, com altos índices pluviométricos e temperatura média entre 24º 

e 28º C, influência o aumento de casos de dengue nos últimos sete anos no 

município de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1. Contexto histórico 

 
 

A dengue é uma infecção que teve os primeiros registros no século XVI no 

Egito, África, e se espalhou para Ásia, especialmente pelo tráfego marítimo, o qual 

levava o homem em sua migração pelo mundo. Tornou-se, assim, uma das 

enfermidades mais reemergentes e alarmantes no mundo devido ao seu 

deslocamento pelos cinco continentes e imensa potencialidade em ocasionar 

formas agravantes e letais (IOC, 2010). Após a II Guerra Mundial na Ásia, os 

números de casos da doença se intensificaram distendendo-se para o Pacífico e 

para as Américas (PEGO; SANTOS; LIMA, 2014). 

No Brasil, atingiu primeiramente Curitiba, Paraná, e somente no final do 

século XIX, com a chegada das embarcações que carregavam os escravos, se 

espalhou pelas populações humanas suscetíveis (TAVEIRA; FONTES; NATAL, 

2001). Um dos grandes motivos dessa proliferação foi o crescimento dos centros 

urbanos de forma precária e desordenada, sem tratamento de água, esgoto e 

coletas de lixo, pelas mudanças climáticas e pelo fato dos ovos do vetor durarem 

até um ano sem contato com a água (CENTRO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

No verão de 1908, Antonio Gonçalves Peryassú, pesquisador do então 

Instituto Soroterápico Federal, fez descobertas sobre o ciclo de vida, os hábitos e 

a biologia do mosquito vetor do vírus da dengue, o A. aegypti. Seus estudos foram 

fundamentais para a erradicação do mosquito em território nacional nas décadas 

seguintes e ainda hoje norteiam as pesquisas sobre o controle do vetor. Durante 

dois anos, o entomologista descreveu os hábitos do A. aegypti e de uma série de 

outros mosquitos da mesma família. Seu estudo trouxe informações sobre 

aspectos como a resistência do ovo do mosquito à dessecação, que pode ficar até 
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um ano sem contato com a água. Também fez observações quanto à produtividade 

dos criadouros, questão ainda debatida na atualidade, afirmando que, em geral, 

grandes reservatórios de água são os focos mais produtivos do vetor (FIOCRUZ, 

2021). 

Em 1987 alcançou a Bahia, mais precisamente no município de Ipupiara, 

sudoeste do estado, com 623 casos notificados como suspeitos. O vetor foi 

exterminado após 90 dias de epidemia fazendo com que o vírus parasse de se 

espalhar. Porém, em 1994 ele retornou em uma cidade do extremo Sul do Estado, 

se alastrando posteriormente para outras regiões do país (TAVEIRA; FONTES; 

NATAL, 2001). 

No estado da Bahia, a frequência de casos é grande. Em 2016 houve um 

total de 67.793 casos registrados, sendo o mês de março com maior frequência de 

novos registros, 33.343 casos, e outubro com menor frequência, 3.357 casos 

(CORRÊA et al. 2021). Entre os anos de 1997-98, ocorreu a primeira notificação 

de dengue na região Oeste, na cidade de Cariranha (MENDES; MELIANI; 

SPANGHERO, 2017). Atualmente, a incidência de dengue tem aumentado 

consideravelmente nesta região. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia, no Boletim Epidemiológico de Arboviroses Urbanas – semana 17, na 

região do oeste da Bahia houve um total de 11.418 casos registrados somente nos 

cinco primeiros meses de 2021, casos notificados no Núcleo de Regional de Saúde 

(NRS) (SESAB, 2021). 

 
2.2. Características da dengue 

 

A dengue é uma doença provocada por um vírus pertencente a família 

Flaviviridae, de fita simples de RNA e possui potencial virêmico. A transmissão da 

doença se dá pelo mosquito pertencente ao gênero Aedes (BRAGA; VALLE, 2007). 

Esta é uma doença ligada ao ambiente urbano, acima de tudo às habitações 

humanas e a certas práticas que tendem a manter focos do mosquito Aedes aegypti 

junto ao homem. Assim, o acúmulo de recipientes úteis ou inúteis, capazes de 

acumular água, favorece a proliferação do vetor (MEDRONHO, 2006). 

Devido ao potencial de viremia da doença, para que ocorra a disseminação 

do vírus é necessário que o vetor (fêmea) se contamine com o sangue de um 

indivíduo infectado, dando início as contaminações. Após o vírus chegar ao 



12  

estômago do vetor, leva-se de 10 a 15 dias para que ele se espalhe pelo organismo 

onde se multiplica e contamina as glândulas salivares do mosquito, neste momento 

a fêmea se torna infectante. Esse período é conhecido como Período de Incubação 

Intrínseco - PIE (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2016). 

São conhecidos quatro sorotipos de dengue, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN- 

4, caracterizando assim, variações em sua espécie viral que se denomina antígeno. 

Quando entra em contato com o seu hospedeiro, o vírus gera uma resposta 

imunológica capaz de induzir a produção de anticorpos contra esse organismo 

invasor. Assim, o contato com um dos quatro tipos de variações do vírus gera 

imunidade apenas a esse sorotipo específico, podendo ocorrer posterior infecção 

pelos outros três sorotipos (MARIANO; MATOS; POZZO, 2021). 

O vírus da dengue possui um maior tropismo pelas células leucocitárias 

responsáveis pela fagocitose, sendo estes os maiores sítios de replicação viral. No 

entanto, a primeira replicação após a inoculação do vírus pelo vetor contaminado 

se dá nos fibroblastos, células musculares lisas e estriadas, ou linfonodos próximos 

da região onde ocorreu a infecção. O plasma sanguíneo se torna um carreador, 

consolidando assim a viremia, já que o vírus pode circular livremente por ele ou até 

mesmo pelas células fagocitárias, atingindo assim o organismo por completo 

(FIGUEIREDO, 1999). 

A doença pode se apresentar como Dengue Clássica (DC), Febre 

Hemorrágica da Dengue/Síndrome do Choque da Dengue (FHD/SCD). A Dengue 

Clássica possui um aspecto sintomático variável, podendo ter início com quadros 

febris altos (39º a 40º), seguindo para cefaleia, artralgia, náuseas, vômitos, dor 

retroorbital, prostração, astenia, anorexia, mialgia, exantema e prurido cutâneo, 

casos de hepatomegalia dolorosa após episódios de febre como também dor 

abdominal generalizada. A idade é um fator que pode influenciar em alguns 

quadros sintomáticos, em adultos pode-se observar quadros hemorrágicos 

pequenos como: petéquias, sangramento gastrointestinal, gengivorragia, 

hematúria, epistaxe e metrorragia. A DC pode ter duração de 5 a 7 dias 

dependendo da progressão e terapia adotada contra a doença (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002). 

As causas da Febre Hemorrágica da Dengue/Síndrome do Choque da 

Dengue (FHD/SCD) podem estar relacionadas a infecção secundária por outro 

sorotipo. Alguns autores defendem que o sistema imune estaria envolvido no 
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aumento da gravidade da doença, fenômeno conhecido como “Pecado Antigênico 

Original”, onde a memória imunológica não seria capaz de controlar a infecção por 

outro sorotipo. Pode-se dividir a gravidade dos casos em quatro categorias: Grau 

I: febre juntamente com cefaleia, mialgia, dor retroorbital e artralgia, positivação da 

prova do laço, hematócrito maior ou igual a 20% e plaquetas inferiores a 

100.000/mm³; Grau II: apresenta os mesmos sintomas e resultados do grau I mas 

com presença de sangramentos espontâneos; Grau III: possui os mesmos 

sintomas e resultados do grau II mas com presença de falhas circulatórias (pulso 

fraco, hipotensão e agitação); Grau IV: possui os mesmos sintomas e resultados 

do grau III mais choque profundo com pulso e pressão indetectáveis (SILVA, 2013). 

Episódios de febre entre 40° a 41ºC que se perpetuam é característico da 

FHD que podem durar até sete dias. Dores no abdômen que se tornam persistentes 

e duradouras, vômito recorrente, hepatomegalia, pele pálida e fria, sede excessiva 

ou boca seca, insuficiência circulatória, perda de consciência e sonolência, 

confusão mental, agitação, problemas respiratórios, pulsação rápida e fraca, 

também é comum o aparecimento de petéquias ou equimoses nos sintomas 

característicos da FHD (MASERA et al. 2011). 

O aumento significante da permeabilidade vascular com extravasamento do 

plasma sanguíneo é o principal fator desencadeante da SCD, essa síndrome pode 

ocorrer em casos distintos antes mesmo da consolidação dos fenômenos 

hemorrágicos da FHD, ou seja, a FHD e a SCD podem não estar associadas uma 

a outra. A Síndrome do Choque da Dengue apresenta alguns sintomas 

semelhantes ao FHD, no entanto, apresenta derrames cavitários, elevação súbita 

do hematócrito (> 20% no período de 24 horas), hipotensão postural, hipotensão 

(queda da pressão de pulso > 20mmHg), acidose metabólica e coagulação 

intravascular disseminada são característicos da SCD. Caso não haja início do 

tratamento na fase inicial pode-se progredir para óbito entre 4 a 6 horas. Por outro 

lado, com o tratamento precoce a melhora do quadro clínico pode se dar em 2 a 3 

dias (SERUFO et al. 2000). 

A patogenicidade da dengue está relacionada com a virulência, ambos os 

quatro sorotipos que apresentam capacidade de progredirem para as formas mais 

graves da doença como febre hemorrágica ou choque, também podem se 

apresentar de forma mais leve. No entanto, a evolução do caso depende da 
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abordagem terapêutica adotada durante o tratamento, reduzindo assim sua 

mortalidade (CORRÊA et al. 2021). 

Não existem fatores conhecidos que aumentem a incidência ou influenciem 

na disseminação de um dos quatro sorotipos especificamente. Em uma única 

cidade pode ocorrer epidemias com casos de ambos os tipos virais, já que o 

aparecimento de infecções por sorotipos distintos no mesmo local está relacionado 

com a circulação de pessoas infectadas com determinado sorotipo (FOGAÇA; 

MENDONÇA, 2019). 

 
2.3. Aspectos epidemiológicos 

 
 

A dengue se tornou um dos principais problemas de saúde pública dos 

últimos tempos. Esse problema assola não só o território brasileiro, mas outros 

países com características tropicais também enfrentam essa doença. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 2,5 bilhões de pessoas no 

mundo vivem em regiões propícias para a transmissão do vírus da dengue. Com a 

propagação do vetor, se tornou mais evidente o aumento no número de casos pelo 

mundo (MENDONÇA; SOUZA; DUTRA, 2009). 

Nos últimos anos, os casos de dengue notificados vêm crescendo de forma 

significativa. No continente americano mais de 30 países registraram novos casos 

da doença. Colômbia, Honduras, Costa Rica, Venezuela e Brasil possuem uma 

tendência crescente no número de casos a cada ano, com picos epidêmicos de 3 

a 5 anos que se repetem de forma linear. Neste período, mais de 2.879.926 casos 

de dengue foram notificados, onde aproximadamente 3% destes casos foram da 

Febre Hemorrágica da Dengue. A quantidade de óbitos nesse espaço de tempo foi 

de 789 casos notificados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

No Brasil, o sistema de saúde ainda enfrenta muitos problemas que se 

tornam verdadeiras batalhas dos profissionais de saúde. As epidemias de dengue 

ainda são um dos grandes problemas enfrentados pelas equipes em seus postos, 

principalmente para as autoridades de saúde, que precisam acompanhar a curva 

epidêmica para entrarem com programas de atendimento e expansão nos centros 

de atendimento para combater a doença. A notificação compulsória se torna um 

dos meios mais importantes para se evitar o agravamento da situação 

epidemiológica da dengue. Além desse aspecto de agravamento, as notificações 



15  

são de extrema importância para se avaliar os parâmetros sanitários, ambientais e 

do serviço de saúde ofertado na região. Assim, o enfrentamento dessa arbovirose 

se torna mais eficaz com notificações de qualidade que são catalogadas em nível 

municipal, regional e nacional (ASSIS; AMARAL; MENDONÇA, 2014). 

Existem vários fatores que podem favorecer o surgimento de novas 

epidemias de dengue no país, uma das principais causas é o crescimento 

populacional desordenado. O aumento da população traz consigo o 

desenvolvimento de novas cidades ou povoados com situações de infraestrutura 

deficiente, principalmente no saneamento básico que oportuniza o foco do 

mosquito (MARQUES; SIQUEIRA; PORTUGAL, 2020). 

Devido a exacerbada expansão populacional, meios de combate ao vetor da 

doença vem se tornando um dos grandes desafios para sua erradicação. Métodos 

de controle na disseminação da doença, como o Programa de Controle da Dengue 

que foi idealizado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), afim de promover 

ações de controle, conscientização, técnicas biológicas, físicas e químicas 

precisam ser desenvolvidos. Entretanto, ainda existem empecilhos como 

financiamento, educação e políticas sanitárias e de saúde mais amplas, pontos 

esses a serem enfrentados para que esses métodos se tornem mais eficientes. 

(SILVA; ARIANO; SCOPEL, 2008). 

Uma das principais medidas de combate ao vetor ainda é a informação e 

educação, ações propostas como propagandas, programas e materiais 

informativos contendo todas as informações sobre a dengue, é uma estratégia 

muito importante para a conscientização da população, trazendo informações de 

cunho científico de forma que todos possam compreender adotando uma 

linguagem popular para que o entendimento seja menos complexo. É de extrema 

importância a participação do setor público de saúde nestas ações, principalmente 

em medidas informativas durante todo o ano e não só durante o surgimento da 

epidemia (LENZI; COURA, 2004). 

 
2.4. Parâmetros ambientais 

 
 

O território brasileiro é o quinto maior do planeta, possui por sua extensão 

grandes florestas e pântanos, regiões providas de climas mais úmidos ou mais 

secos com biomas característicos. O Brasil possui um ambiente ideal e favorável 
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para o desenvolvimento do vetor da dengue por ser tropical, com períodos 

chuvosos que favorecem o acúmulo de água em locais que a mantenham parada 

por períodos longos o suficiente para o vetor completar seu ciclo de vida (ALVES 

et al. 2021). 

A influência dos biomas como criadouros naturais dos vetores da dengue é 

imprescindível para a compreensão do surgimento da doença em determinados 

períodos do ano. Existem no Brasil seis biomas conhecidos como Cerrado, Mata 

Atlântica, Amazônia, Pantanal, Pampa e a Caatinga. Em períodos chuvosos cada 

bioma com seus elementos característicos, podem favorecer o desenvolvimento do 

vetor da dengue e consequentemente o surgimento de novas epidemias (NOVAIS, 

2021). 

O estado da Bahia é uma região caracterizada como a quinta maior em 

extensão territorial do Brasil, possui três dos seis biomas brasileiros, a Mata 

Atlântica (19,29%), Cerrado (26,87%) e a Caatinga (53,84%), com uma extensão 

de 564.732,45 Km² representando 6,64% do território nacional (NOVAES; PIRES, 

2020). O ecossistema do cerrado está presente na região Oeste da Bahia 

(EMBRAPA CERRADOS, 2015). 

Nesta região de clima tropical, existem áreas com baixa declividade, forte 

radiação solar e disponibilidade hídrica (EMBRAPA CERRADOS, 2015). A principal 

característica deste ambiente é a ocorrência de duas estações: uma chuvosa 

(outubro a abril), quando caem mais de 90% das chuvas, e uma seca (maio a 

setembro), com ausência quase total de chuvas. As temperaturas médias anuais 

variam de 18 ºC a 27 ºC, sendo que a temperatura mínima pode chegar a 8 ºC e a 

máxima, a 34 ºC (UNB, 2021). 

Como doença endêmica ou pandêmica reemergente, a dinâmica sazonal do 

vetor da dengue está comumente associada às mudanças climáticas, como o 

aumento da temperatura, variações na pluviosidade e umidade relativa do ar. Estas 

são as condições que favorecem o maior número de criadouros disponíveis e 

consequentemente o desenvolvimento do vetor (VIANA; IGNOTTI, 2013). 

Acredita-se que a expansão da atividade agrícola tem provocado grandes 

alterações no bioma Cerrado. Em decorrência desse desenvolvimento agrícola, 

muitos municípios da região Oeste da Bahia passam por um acelerado processo 

de ocupação desordenado, o que tem acarretado problemas significativos 

relacionados à infraestrutura das áreas urbanas. Umas das causas do aumento 
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exacerbado dos casos de dengue nas áreas urbanas é o fato das cidades se 

desenvolverem carentes de saneamento, de educação e de saúde, contribuindo 

com condições favoráveis ao desenvolvimento do vetor da doença (SANTOS; 

CALADO, 2014) 

No Oeste da Bahia, a incidência da dengue também parece ser maior no 

período de chuva, entre janeiro e maio. Mesmo que não haja dados sobre o ciclo 

de vida dos mosquitos ocorrentes nessa região, um estudo realizado na cidade de 

Barreiras, em 2010 apontou que a temperatura influência o tempo de 

desenvolvimento larval, a taxa de sobrevivência e o período de incubação do vírus. 

A baixa umidade também pode afetar negativamente a sobrevivência de adultos, e 

diminuir a população do vetor, mesmo com uma queda na população de adultos de 

Aedes aegypti nos meses mais secos do ano, posturas podem ser encontradas em 

ovitrampas nesses períodos (COSTA; CALADO, 2016). 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O estudo foi desenvolvido no município de Luís Eduardo Magalhães, interior 

do      estado      da      Bahia,      que       pertence       as       regiões    

geográficas intermediária e imediata de Barreiras. O município está localizado na 

porção extremo Oeste do estado, a latitude 12°05'31" sul e a longitude 45°48'18" 

Oeste, estando à altitude de 720 metros, com uma área de 4.036,094 km2 (IBGE). 

A população estimada pelo censo demográfico de 2020 era de 90.162 habitantes, 

sendo a segunda maior população entre os municípios de sua microrregião. 

A região apresenta um clima classificado como Aw na classificação de 

Koppen, tropical subúmido com chuvas de verão, precipitação pluviométrica média 

anual maior que a 1.200mm, e cursos d´água com permanentes vazões de base, 

período seco bem definido no inverno e vegetação predominante do cerrado (SEI, 

2021). 

Trata-se de um levantamento epidemiológico das ocorrências da dengue no 

município. Para a pesquisa foram selecionados casos notificados que testaram 

positivo por meio do exame sorológico ELISA, na busca pelo IgM entre os anos de 

2014 a 2020. Os dados foram obtidos pelo departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 
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Informações relacionadas a média mensal de temperatura e precipitação 

pluviométrica foram fornecidas pela Fundação De Apoio a Pesquisa e 

Desenvolvimento do Estado da Bahia (Fundação Bahia). As estimativas 

populacionais empregadas como denominadores para o cálculo do coeficiente de 

incidência anual da doença foram disponibilizadas pelo IBGE. 

Com relação aos aspectos epidemiológicos, foram analisadas as seguintes 

características: idade e sexo. Foram incluídos todos os casos notificados de 

residentes no município de Luís Eduardo Magalhães. 

Para avaliar a associação entre pluviosidade e temperatura, em relação à 

incidência de casos da doença por ano, foi utilizada a análise de correlação de 

Spearman, cuja variação é de -1 a 1. Utilizou-se as seguintes classificações do 

coeficiente de correlação: 0,00 a 0,25 = muito baixa; 0,26 a 0,49 = baixa; 0,50 a 

0,69 = moderada; 0,70 a 0,89 = alta; 0,90 a 1,00 = muito alta (MUNRO, 2005). O 

nível de significância foi de 5% (p < 0,05). A análise dos dados foi realizada no 

programa PAST. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, BA, entre o período de 2014 a 2020, 

registrou 39.589 números de casos positivos de dengue de acordo com o teste de 

sorologia Elisa para dengue. A maior incidência dos casos foi no ano de 2020 (14 

casos/100 habitantes) e a menor incidência foi em 2017 (1/ 100 habitantes). O ano 

de 2020 totalizou 12.378 casos, no mês de maio registrou um pico de ocorrências, 

seguido pelo mês de abril e junho, com 3.057, 2.887 e 2.045 casos 

respectivamente. Houve um declínio nas notificações de dengue no município em 

2017, com 510 casos (tabela 1). 

Foi observado que de 2014 a 2020 todos os meses apresentaram casos da 

doença, inclusive subsequentes aos períodos chuvosos, havendo, assim, a sua 

maioria nos períodos de secas. Segundo Fernandes et al. (2012), as notificações 

de novos casos de dengue durante todo o ano indicam que nestes períodos 

mecanismos como criadouros artificiais, fornecendo condições propícias a 

manutenção de populações de A. aegypti, podem ter contribuído para proliferação 

da doença mesmo em meses considerados não epidêmicos. Além disso, os ovos 
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deste vetor são resistentes e com isso há uma contribuição para se manterem em 

meses menos favoráveis (FORATTINI; BRITO, 2003). 

Outro importante fator que pode ter contribuido para proliferação da dengue 

no município é o desenvolvimento urbano desordenado, pois, ele causa grandes 

modificações climáticas e podem gerar diversos problemas ambientais. Dessa 

forma, é muito difícil controlar os casos de dengue concomitantemente ao 

crescimento despreparado das cidades, com fragilidades na infraestrutura, 

saneamento básico, serviços e nas campanhas de saúde pública. Adicionalmente, 

a falta de informações da população potencializa a disponibilidade de possíveis 

criadouros paro o desenvolvimento do mosquito vetor (AMARAL, 2015). 

De acordo, com o médico José Augusto de Britto, coordenador da Rede 

Dengue FrioCruz (2011), “os determinantes sociais que não forem controlados 

podem ser agentes favoráveis da dengue. A falta de saneamento básico, 

educação, moradias corretas, água potável e retiradas de lixos ainda são os 

maiores problemas que propagam a dengue no Brasil e não estão resolvidos”. 

Luís Eduardo Magalhães é uma cidade na qual a infraestrutura urbana não 

acompanhou o aumento da população. Tal situação favoreceu o desevolvimento 

de problemas ambientais, especialmente os ligados aos terrenos baldios, esgotos, 

lixos, remoção da vegetação nativa e poluições do ar (SANTOS; SOUZA, 2014). A 

possível explicação para a relação entre o aumento da população de mosquitos 

transmissores com esses fatores mencionados, principalmente o lixo doméstico, é 

que Aedes aegypti se alimenta de frutas e vegetais adoçicados. Esta variedade 

alimentar pode colaborar para o aumento populacional do mosquito, oferecendo 

nutrientes essenciais para os estágios do seu ciclo e, ainda, criar mosquitos adultos 

maiores e com um rápido desenvolvimento (SOBRAL; SOBRAL, 2019). 

 
 

Mês 
Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Incid. 
Anual 

Total 

2014 220 306 388 806 873 480 286 172 132 125 79 64 4% 3.931 

2015 196 391 1226 1523 1446 913 720 379 170 101 156 159 8% 7.380 

2016 696 859 553 200 149 37 30 16 15 23 20 12 3% 2.610 

2017 63 62 95 68 62 44 33 28 14 20 13 8 1% 510 

2018 120 146 336 270 479 261 124 138 77 103 102 167 3% 2.323 

2019 862 700 1020 1215 1952 1479 1358 764 409 283 265 150 12% 10.457 

2020 308 652 1799 2887 3057 2045 1059 266 120 104 39 42 14% 12.378 

Total 2465 3116 5417 6969 8018 5259 3610 1763 937 759 674 602   
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Tabela 1. Casos notificados de dengue e incidência anual no município de Luís Eduardo Magalhães, 

BA, 2014-2020. 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 
Verificou-se ainda que a faixa etária de 20 a 59 anos foi a mais acometida 

pela doença, contendo 23.495 casos positivos, e a população acima dos 80 anos 

representou o menor número de registros da doença, com apenas 337 casos no 

decorrer dos sete anos (tabela 2). Diante dessas notificações positivas, 16.457 

(42%) dos casos são de indivíduos do sexo masculino e 23.070 (58%) são 

indivíduos do sexo feminino, assim descritos na tabela 3. 

Em concordância com Ribeiro et al. (2006), foi constatado que a maioria dos 

casos ocorreram no sexo feminino. Corroborando com esta afirmação, na avaliação 

de Guimarães e Cunha (2020), também houve uma predominância no sexo 

feminino e nas idades entre 20 a 40 anos. Não existe uma comprovação sobre 

estas ocorrências, mas estudos prévios indicam que as mulheres seriam mais 

acometidas pela dengue por permanecerem por mais tempo nas áreas externas da 

casa, local onde o mosquito se localiza em maior quantidade (GUIMARÃES; 

CUNHA, 2020). 

 

ANO Ignorado/em 
branco 

< 1 
ano 

01 - 19 
anos 

20- 59 
anos 

60-79 
anos 

>80 
anos 

2014 0 86 1.047 2.479 293 26 

2015 3 123 1.536 5.012 651 55 

2016 2 52 582 1.632 307 35 

2017 1 11 114 331 43 10 

2018 1 39 595 1.476 194 18 

2019 3 205 3.803 5.550 818 78 

2020 6 232 4.062 7.015 948 115 

Tabela 2. Casos notificados de dengue segundo a faixa etária no município de Luís Eduardo 

Magalhães, BA, 2014-2020. 

Fonte: DATASUS, 2021. 
 

ANO Ignorado/em 
branco 

MASCULINO FEMININO 

2014 19 1.616 2.296 

2015 13 2.627 4.740 

2016 3 1.006 1.601 

2017 1 233 276 

2018 0 933 1.390 

2019 14 4.543 5.900 

2020 12 5.499 6.867 
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Tabela 3. Casos notificados de dengue segundo os sexos no município de Luís Eduardo 

Magalhães, BA, 2014-2020. 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

 
No período de estudo, o munícipio apresentou estações de chuva e seca 

bem estabelicidas. A chuva se concentra entre os meses de outubro a abril, 

representando mais de 80% do volume total anual, comparado ao período seco 

(junho a agosto). Este é o padrão esperado para o clima tropical, típico da região. 

Entretanto, o ano de 2016 pode ser considerado atípico. O mês de janeiro registrou 

a maior quantidade de chuva do período de estudo, seguido pelos meses de 

fevereiro e março com o menor registro de chuvas para este período do ano (figura 

1). 

A temperatura média anual do período estudado variou entre 23,69 ºC a 

24,81 ºC, tendo o ano de 2019 com os maiores valores analisados. E na média 

mensal variou de 21,67 ºC a 26,7 ºC no mesmo ano. Não houve grandes variações 

da temperatura ao longo do ano e por isso estas variáveis podem não ser 

relevantes para o desenvolvimento da população do mosquito transmissor da 

dengue (FERNANDES et al. 2012). 

 
Figura 1. Precipitação pluviométrica e temperatura do ar mensais no Município de Luís Eduardo 

Magalhães, BA, 2014-2020. 
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No presente estudo, a hipótese de que o período chuvoso com temperatura 

média entre 24º e 28º C influenciaria no aumento dos casos de dengue foi refutada. 

De acordo com a classificação proposta, as correlações entre os casos notificados 

de dengue ao longo dos anos e a precipitação pluviométrica ou a temperatura do 

ar foram enquadradas como muito baixa e baixa, respectivamente (r= 0,01; p> 0,9; 

r= -0,35, p=0,001). 

A pluviosidade é um fator que aumenta consideravelmente a quantidade de 

criadouros disponíveis para o crescimento das formas imaturas do vetor, gerando 

também, condições ambientais mais apropriadas para o desenvolvimento de 

adultos (RIBEIRO et al. 2006). Além disso, as chuvas podem exercer grande 

influência na determinação do período de ocorrência da doença (GONÇALVES 

NETO; REBÊLO, 2004). 

Entretanto, o procedimento clássico de correlação direta entre dengue e 

variáveis climáticas, geralmente, fornece correlações fracas. A chuva de um 

determinado mês pode influenciar nos casos de dengue de um mês ou até cinco 

meses após a sua ocorrência. Portanto, considerando o ciclo biológico do mosquito 

transmissor, que tem duração de aproximadamente 8-10 dias do início da sua fase 

aquática ao início da fase alada (ovos, larva, pupa e adulto), e mais 

aproximadamente 30 dias de sobrevida, salienta-se a necessidade de se 

considerar defasagem de tempo (time lag), entre o ciclo de vida do vetor e sua 

aptidão para disseminar o vírus da dengue a fim de compreender como os 

parâmetros climáticos influenciam na dissiminação da dengue (GABRIEL et al. 

2018). 

Estudos prévios em Ribeirão Preto/SP, por exemplo, revelaram uma 

defasagem de três meses na associação da pluviosidade com números de casos 

de dengue, uma vez que a chuva de um mês influenciou o aumento de casos de 

até três meses seguintes. Do mesmo modo, na fronteira dos Estados Unidos com 

o México, o time lag foi de duas semanas após cada aumento de 10 mm na 

precipitação semanal (BRUNKARD; CIFUENTES; ROTHENBERG, 2008; 

GABRIEL et al. 2018). 

Outro fator importante que deve ser considerado na influência dos 

parâmetros climáticos sobre o aumento dos casos de dengue é a diapausa, que 

consiste na retenção temporária do desenvolvimento do mosquito diante de 
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situações desfavoráveis. O A. aegypti possui a capacidade de disseminar em 

períodos secos e frios, entretanto a eclosão dos ovos pode ser postergada até que 

encontrem um ambiente adequado (FORATTINI, 2002). 

Além da precipitação pluviométrica, a temperatura do ar também pode 

exercer alguma influência sobre o desenvolvimento do A. Aegypti. Em seu livro, 

Consoli e Oliveira (1994), destaca que a temperatura ideal para o desenvolvimento 

do A. aegypti é quando detém o mínimo de mortalidade e perda de fertilidade nos 

adultos resultantes. As condições climáticas contribuem para a alta incidência de 

dengue, na qual 24º a 28°C é considerada uma temperatura ótima para o 

desenvolvimento de mosquitos tropicais (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Embora 

apresente este intervalo de temperatura ideal, as condições climáticas não 

explicam a variação no número de casos registrados em Luís Eduardo Magalhães. 

Por isso, sugerimos que outros fatores como criadores artificiais disponíveis nas 

residências ao longo do ano ou a abordagem sobre a defasagem de tempo da 

chuva podem auxiliar na compreensão do aumento de casos no município. 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 
 

Apesar da cidade de Luís Eduardo Magalhães apresentar períodos 

climáticos bem precisos e, o vetor ter uma afinidade por ambientes úmidos, o 

estudo demonstrou que no município estes fatores não influenciaram nos casos de 

dengue. Possivelmente a infraestrutura urbana inadequada da cidade (excesso de 

lixos, lotes baldios com vegetação crescida) e a disponibilidade de utensílios úteis 

para o desenvolvimento do mosquito no ambiente residencial podem contribuir para 

os casos de dengue notificados no período de estudo. 
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RESUMO 

O primeiro caso registrado do novo coronavírus SARS-CoV-2, ocorreu no mês 

de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. O vírus dispõe de um quadro 

semelhante à de uma infecção respiratória que apresenta sintomas que pode variar 

de resfriados leves até uma pneumonia viral grave, podendo ser fatal. O diagnóstico 

laboratorial para identificação do vírus é realizado por meio de técnicas moleculares, 

imunológicas, dentre outras. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi descrever a 

evolução das testagens laboratoriais para detecção do Covid-19, assim como, 

quantificar os casos positivos e negativos testados em um laboratório de análises 

clínicas, no município de Luís Eduardo Magalhães – BA. Através da análise de dados 

dos casos positivos e negativos de Covid-19, foi possível levantar dados estatísticos 

que irão colaborar para uma boa gestão de saúde pública no município. 

Palavras-chave: Covid-19. SARS-CoV-2. RT-PCR. 

ABSTRACT: 

The first recorded case of the new SARS-CoV-2 coronavirus occurred in 

December 2019 in the city of Wuhan, China. The virus has a picture similar to a 

respiratory infection that presents symptoms that can range from mild colds to severe 

viral pneumonia, which can be fatal. Laboratory diagnosis for virus identification is 

performed using molecular and immunological techniques, among others. Thus, the 

objective of the study was to describe the evolution of laboratory tests for detection of 

Covid-19, as well as to quantify the positive and negative cases tested in a clinical 
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analysis laboratory, in the city of Luís Eduardo Magalhães - BA. Through data analysis 

of positive and negative Covid-19 cases, it was possible to raise statistical data that 

will contribute to good public health management in the municipality. 

Key-words: COVID-19. SARS-CoV-2. RT-PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, alguns nomes como cólera, gripe espanhola, influenza e 

peste negra se tornaram marcos históricos em diversos lugares do mundo. 

Atualmente, vive-se uma realidade pandêmica, devido ao um novo vírus denominado 

SARS-CoV-2, colocando em prova mais uma vez a saúde pública de cada país 

(MCLNTOSH, 2020). 

Em dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso de coronavírus, identificado a 

princípio junto com outros casos de pneumonias em Wuhan, na China. O mesmo se 

espalhou rapidamente, resultando em uma epidemia por toda China, seguindo de um 

aumento no número de casos em outros países. Em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia, pois já se 

tratava de 118 mil casos em 114 países (MCLNTOSH, 2020). 

O sequenciamento do genoma completo e a análise filogenética indicaram 

que o SARS-CoV-2, também conhecido por COVID-19 é um β-coronavírus 

(subgênero Sarbecovírus, Subfamília Orthocoronavirinae). Os mesmos constituem 

uma grande família de vírus de RNA envelopados, sendo alguns causadores de 

doenças em humanos como, o resfriado comum, a síndrome respiratória aguda grave 

(SARS), síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS). Raramente atinge os 

humanos para a dispersão na população, porém, para os casos de SARS e da MERS 

o cenário foi oposto (WOO et al., 2012; ZHU et al., 2020; BEECHING, 2020). 

A transmissão do vírus é atribuída por autoridades de saúde a uma cadeia de 

quatro “componentes”. Ou seja, uma pessoa que, originalmente, contraiu o vírus de 

uma fonte não humana, que nesse caso destacam-se os animais selvagens e 

morcegos que comumente são considerados hospedeiros reservatórios naturais e 

desempenham um papel crucial na transmissão de vários tipos de vírus. Sendo assim, 

a pessoa infectada inicialmente infectou mais alguém, o qual infecta outro indivíduo, 

que, então, infecta outro (WU, 2020; CARVALHO, 2020). 

Com o crescente aumento de indivíduos contaminados, casos graves e 

óbitos, teve início uma nova fase para o diagnóstico laboratorial da infecção, com o 

método RT-PCR (Reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa) e os 

testes imunológicos. Nesse cenário, é possível verificar a importância do diagnóstico 

precoce para a Covid-19, de modo a trazer o melhor tratamento ao paciente, 

quantificar e ajudar nas buscas por contenção da pandemia. Sendo assim, casos 
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suspeitos podem ser investigados e posteriormente confirmados ou descartados 

(LIMA,2020). 

Logo, objetivou-se com esse trabalho descrever a evolução das testagens 

laboratoriais para detecção do COVID-19, assim como, quantificar os casos positivos 

e negativos testados em um laboratório de análises clínicas, no município de Luís 

Eduardo Magalhães – BA. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Histórico 

Em dezembro de 2019, um grupo de funcionários do mercado atacadista de 

frutos do mar em Wuhan, China, procurou uma unidade da saúde com pneumonia de 

origem desconhecida. Em 31 de dezembro de 2019, o Centro Chinês para Controle e 

Prevenção de Doenças (China CDC) enviou uma equipe para a província de Hubei e 

da cidade de Wuhan conduzindo uma investigação epidemiológica e etiológica. Teve 

se o resultado de um novo coronavírus detectado nesses pacientes com pneumonia, 

as amostras foram testadas no estágio inicial do surto (NA ZHU, 2020). 

O beta coronavírus era desconhecido quando foi descoberto através de um 

sequenciamento imparcial nos pacientes de pneumonia. As células epiteliais das vias 

aéreas humanas foram usadas para detectar o coronavírus, denominado 2019-nCoV, 

O 2019-nCoV é o sétimo membro da família dos coronavírus que  infectam  

humanos (NA ZHU, 2020). 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

manifesta que a epidemia da COVID-19 constitui uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, uma pandemia. Dia 

26 de fevereiro de 2020, foi constatado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O 

paciente era um homem idoso morador de São Paulo/SP, que havia retornado de 

viagem da Itália. A doença se transmite rapidamente, em menos de um mês após a 

confirmação do primeiro caso, e já havia transmissão comunitária em algumas cidades 

(OLIVEIRA, 2020). 

O primeiro óbito por Covid-19 no Brasil, ocorreu no dia 17 de março de 2020, 

um homem idoso residente em São Paulo/SP, que apresentava comorbidades, 

diabetes e hipertensão, porém sem histórico de viagem ao exterior. Em 20 de março 
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de 2020, foi reconhecida a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o território 

nacional (OLIVEIRA, 2020). 

2.2 Estrutura de SARS-CoV-2 

A síndrome respiratória aguda grave (SARS), é um vírus que pertence à 

família Coronaviridae, que recebeu o título de SARS-CoV-2. Sua composição é de 

ácido ribonucleico positivo (RNA+). Todo o seu genoma contém nucleotídeos, 

formado por uma molécula de açúcar (ribose), um ácido fosfórico e uma base 

nitrogenada. A glicoproteína de pico permite a entrada do vírus na célula hospedeira 

pela ligação ao receptor celular e à fusão da membrana. A proteína do nucleocapsídeo 

regula o processo de replicação viral (UZUNIAN, 2020). 

O coronavírus possui um genoma não segmentado de RNA de fita simples, 

com um tamanho aproximado de 26 a 32 Kb, o maior genoma para vírus de RNA. O 

genoma do SARS-CoV-2 são poliadenilados na extremidade 3’, dentro do capsídeo 

helicoidal, formado por proteínas nucleocapsídeo envolto por envelope, este 

nucleocapsídeo helicoidal possui de 9 a 11 nm de diâmetro, possuindo formas de 

clava ou pétala (BROOKS et al., 2014; ALBUQUERQUE et al., 2020). 

Existem 4 tipos de proteínas estruturais que o genoma do Covid codifica, a 

spike (S), a do envelope (E), a da membrana (M), e a do nucleocapsídeo (N). A spike 

(S), proteína glicosilada transmembrana tipo 1, fica responsável por reconhecer o 

receptor da celula, para infectar a célula alvo, também associada ao fator de virulência. 

A proteína E ancorada ao envelope viral é a menor proteína estrutural e tem o seu 

papel na morfogênese, no tráfego em células infectadas e brotamento de vírion, é 

abundantemente expressa na célula hospedeira durante a replicação (BROOKS, G. 

F. et al., 2014; ALBUQUERQUE, L. P. et al., 2020). 

A proteína M é a mais abundante no envelope interagindo com todas as outras 

proteínas estruturais, participa da montagem das partículas virais, e o destino celular 

após a infecção. Proteína N associada ao genoma viral estabiliza o nucleocapsídeo, 

envolvida na síntese e tradução do RNA e atuando como antagonista de interferon 

tipo 1 pela célula infectada e na indução a apoptose (ALBUQUERQUE et al., 2020; 

BORGES et al., 2020). 

Com as proteínas virais já feitas, acontece a montagem pela inclusão das 

moléculas de RNA+ em capsídeos proteicos. À medida que se aproximam da 

membrana plasmática celular, já totalmente desgastada, os vírions, com seus 
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capsídeos e espículas proteicas - são envoltos por uma bicamada lipídica, 

provavelmente originada da membrana plasmática da célula hospedeira, que se abre 

ao final do processo, liberando grande sua quantidade de vírus para o exterior. Nesse 

caso, eles já são descendentes do vírus que invadiu a célula. (UZUNIAN, 2020). 

Para ganhar espaço no interior das células hospedeiras, o SARS-CoV-2 

depende de uma serina protease chamada TMPRSS2, que tem a capacidade de clivar 

e ativar a proteína S, permitindo que o vírus se ligue ao receptor da ACE2. Essa ação 

da serina protease favorece a adesão do vírus à membrana plasmática celular e 

permite sua entrada no interior da célula, ou seja, nos endossomos (são 

compartimentos membranosos formados a partir do processo de endocitose em 

células eucarióticas (UZUNIAN, 2020). 

2.3 Transmissão 

O SARS-CoV-2, tem um período de incubação de 1 a 14 dias com uma média 

de 5 a 6 dias, sua transmissão ocorre através de secreções do indivíduo infectado, 

tais como, saliva, tosse, espirros, contato com superfícies infectadas ou um contato 

direto como, um aperto de mão ou um abraço. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), indivíduos assintomáticos possuem uma probabilidade menor de 

transmitir o vírus do que pacientes que desenvolve sintomas. Embora o uso 

inadequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) seja o responsável por 

grande parte das transmissões do vírus (BRASIL, 2020). 

2.4 Prevenção 

O Ministério da Saúde orienta a população desde o princípio da pandemia, 

reforçando a importância das medidas preventivas com a transmissão do coronavírus, 

que são: lavar as mãos com frequência, utilizar sabão e água ou álcool em gel, usar 

máscaras descartáveis ou N95/PFF2, quando não for possível, manter o 

distanciamento físico, não tocar nos olhos, nariz ou na boca principalmente quando 

estiver na rua, cobrir o nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou 

espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres; e criar um 

hábito de ficar em ambientes ventilados (OLIVEIRA, 2020). 

A partir de abril de 2020, o Ministério da Saúde passou a orientar a população 

para o uso de máscaras de proteção de uso não profissional, confeccionadas 

artesanalmente com tecidos como algodão, tricoline, entre outros, utilizadas para 
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cobrir o nariz e a boca em espaços públicos durante a pandemia, atuando como 

barreira à propagação do SARS-CoV-2. (OLIVEIRA,2020). 

2.5 Diagnóstico 

Com o aumento de casos do novo coronavírus, o mundo correu contra o tempo 

no desenvolvimento de testes os quais pudessem auxiliar na detecção do vírus. 

Assim, surgiram diferentes possibilidades de testes para diagnóstico da Covid-19. 

Dessa forma, várias dúvidas podem surgir a respeito de qual teste seria o mais 

adequado a se fazer, e qual a precisão de cada um (PONTES, 2020). 

2.6 Métodos diagnósticos para COVID- 19 

2.6.1 RT-PCR 

O teste Molecular RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain 

reaction), é considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação 

é obtida através da detecção do RNA (da molécula) do SARS-CoV-2 na amostra 

analisada, preferencialmente obtida de raspado de nasofaringe. A coleta deve ser 

realizada preferencialmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas e até o 

décimo dia, pois ao final desse período, a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou 

seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo no organismo 

(PONTES, 2020). 

2.6.2 TESTES RÁPIDOS 

2.6.2.1 TR E SOROLOGIA 

A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do 

corpo em relação ao vírus. Os testes sorológicos para o diagnóstico da COVID-19 

disponíveis atualmente, detectam os anticorpos IgA, IgM e IgG, que são proteínas 

específicas que expressam uma resposta imunológica do organismo humano. A partir 

do 7ª a 8º dia da doença os anticorpos começam a ser produzidos (NOGUEIRA, 2020). 

O teste rápido para a detecção do IgG e IgM anti-COVID-19 é um ensaio 

imunocromatográfico de fluxo lateral. O teste possui três linhas pré-revestidas, sendo 

uma linha de controle e duas linhas de testes G e M na superfície da membrana de 

nitrocelulose. Durante o teste ocorre uma interação entre os anticorpos anti-SARS- 

CoV-2, a amostra interage com os anticorpos presentes na saboneteira de testes 

formando um complexo anticorpo-antígeno (ECO DIAGNÓSTICA, 2020). 

O teste sorológico é um método de imunodetecção em sanduíche, para 

determinação qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o SARS-CoV-2 em amostra de 
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sangue do paciente, forma-se complexos antígeno-anticorpo e migram para a matriz, 

onde são capturados por outros anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos imobilizados 

na tira de teste (BODRTECH, 2020). 

Testes Negativos não excluem a possibilidade de doença, devendo-se levar 

em consideração a janela imunológica. Padroniza-se então a coleta de sangue, soro 

ou plasma a partir do oitavo dia de sintomas para que seja considerado o tempo de 

produção de anticorpos pelo sistema imunológico e quantidades suficientes para a 

detecção (NOGUEIRA, 2020). 

2.6.2.2 ANTÍGENO 

Testes para pesquisa de antígeno viral em amostras do trato respiratório 

superior, mais conhecido como imunocromatográfico. São utilizados para o 

diagnóstico na fase aguda da doença, podem detectar a presença do vírus na janela 

de 2 a 7 dias após o início dos sintomas, ainda não possuem uma sensibilidade e 

especificidade desejada (BRASIL,2020). 

Teste de antígeno, é um teste rápido de fluxo lateral imunocromatográfico que 

emprega o princípio do método sanduíche de anticorpos. Quando a amostra é 

adicionada, ela migra por uma ação capilar através da tira para reidratar os complexos, 

se estiver presente no limite de detecção ou acima dele, os antígenos virais SARS- 

CoV-2 irão reagir com os complexos. A coleta da amostra é a mesma do método RT- 

PCR, porém pode ser detectado a partir do quarto dia de sintomas (ECO 

DIAGNÓSTICA, 2021). 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de realização da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em um laboratório de análises clínicas, localizado no 

município de Luís Eduardo Magalhães – BA. 

3.2 População a ser estudada 

A população da pesquisa compreende todos os pacientes que realizaram os 

testes junto ao laboratório, no período de março a dezembro de 2020. Os mesmos 

foram encaminhados por uma junta médica de acordo com protocolos internos e/ou 

de forma espontânea. 

3.3 Método a ser utilizado 
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A pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, com caráter quantitativo, onde 

foram quantificados mensalmente (março a dezembro de 2020) os diferentes métodos 

laboratoriais utilizados para detecção do COVID-19, por toda população que realizou 

exames no laboratório no período de tempo informado. 

Onde, inicialmente foram coletados os dados disponíveis no arquivo do laboratório, 

que se baseavam nos seguintes critérios: 

● Resultados positivos e negativos para Covid-19. 

● Tipo de método laboratorial utilizado: RT-PCR, Pesquisa de Antígeno 

(Imunocromatografia), Pesquisa de Anticorpos quantitativa (Imunofluorescência), 

Pesquisa de Anticorpos qualitativa – teste rápido (Imunocromatografia). 

As variáveis analisadas foram: 

● Total de diagnósticos positivos e negativos (total e mensal); 

● Métodos laboratoriais utilizados para diagnósticos (total e mensal). 

Os dados foram processados com o uso do programa Excel versão Microsoft Windows 

2016. Não foi necessário submeter o estudo para aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, visto os dados serem de acesso público e sem identificação de 

participantes. 

 
4 RESULTADOS E DISCURSÕES 

No período compreendido entre março e dezembro de 2020, foram registradas 

um total de 4.241 testagens para Covid-19, destes, 825 foram testados como positivos 

e 3216 negativos, conforme pode ser verificado na Figura 1. 
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Figura 1: Números de testagens totais para Covid-19 realizadas por um laboratório de 

análises clínicas, no município de Luís Eduardo Magalhães – BA 

Fonte: Autores (2021) 

Com o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no município de Luís 

Eduardo Magalhães - BA, surgiu a necessidade da procura pela população, pelos 

testes para o diagnóstico do vírus. Conforme pode ser verificado na Figura 2, que 

demonstra o número crescente de resultados negativos e positivos durante o período 

de março a dezembro do ano de 2020. 

 
 
 

 
Figura 2: Números de testagens mensais para Covid-19 realizadas por um laboratório de 

análises clínicas, no município de Luís Eduardo Magalhães - BA 

Fonte: Autores (2021) 

No mês de março surgiram os primeiros casos de infecção pelo coronavírus, 

na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA. Com o início dos casos, começou a 

procura pequena pelos testes para o diagnóstico do Covid. O laboratório possuía 5 

testes de RT-PCR e as outras metodologias ainda não estavam disponíveis no 

mercado. 

No período de abril a junho do ano de 2020 (Figura 2) pode se observar o 

número crescente de casos positivos e negativos, e começaram a ser realizados os 

primeiros testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus, que chegaram no fim do 

mês de abril. Devido ao custo benefício e a rapidez na entrega do resultado, os testes 

rápidos passaram a ser os mais procurados. 
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De julho a agosto, ocorreu o aumento do número de casos do Covid-19 e 

consecutivamente o número de testagens, no mês de julho a metodologia padrão 

ouro, realizada pelo laboratório de apoio, passou a ser ilimitada as testagens, que 

antes tinha limite de testes para serem realizados e mais dois testes rápidos foram 

acrescentado no laboratório para a realização dos exames, que são eles: a dosagem 

de anticorpos (sorologia) e o teste rápido de antígeno. Duas metodologias diferentes 

com o objetivo de diagnosticar o paciente mais rápido com uma sensibilidade e 

especificidade muito boa. 

Em agosto, no ápice da pandemia, foi registrado o maior número de infecções 

pelo coronavírus do ano de 2020 (Figura 2), onde ocorreu a realização de testagens 

de todos os métodos disponíveis no laboratório em questão. É importante ressaltar 

que, o teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de 

antígenos (Ag) de SARS-CoV-2, passou a ser o teste mais solicitado por ter uma 

sensibilidade de 96,52% e uma especificidade de >99,9%, trazendo mais segurança 

para os pacientes. Ficando em segundo lugar o exame imunoensaio fluorescente 

(FIA) para determinação qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o SARS-CoV-2 

(Figura 3), a Sorologia com uma sensibilidade clínica de 95,8% e especificidade clínica 

de 97,0%. 

 
 

 
Figura 3: Diferentes métodos utilizados para o diagnóstico de Covid-19 

Fonte: Os autores (2021) 

Após o mês de agosto o número de casos positivos para o covid-19 teve uma 

queda significativa (Figura 2), mas ainda com elevação do número de testagens 
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utilizando todos os métodos (Figura 3), continuando com o Antígeno e a Sorologia os 

métodos mais realizados e solicitados pelos médicos. No mês de outubro, os casos 

positivos tiveram uma redução significativa quando relacionados aos casos 

identificados em agosto. 

Com a chegada do fim de ano, pode-se observar um aumento no número de 

testagens, pois as empresas começaram a incluir testagens para o coronavírus como 

protocolos de contratação e de rotina. É importante ressaltar que, em dezembro houve 

um aumento do número de testagens, devido às comemorações de fim de ano, porém, 

com baixo índice de casos positivos. 

Os métodos para o diagnóstico do Covid-19 adotados pelo laboratório, foram o 

RT- PCR, testes rápidos, a sorologia e o antígeno. Pode-se analisar através de 

gráficos os testes mais utilizados do período de março a dezembro do ano de 2020 

(Figura 3). 

Embora o padrão ouro para o diagnóstico do Sars-CoV-2 seja o RT-PCR, o 

teste rápido imunocromatográfico antígeno superou os demais com relação a 

quantidade de testagens realizadas em 2020 (Figura 4), pois seu procedimento de 

coleta é semelhante ao PCR, mas com a entrega do resultado em menor tempo. 

Figura 4: Quantidade total dos métodos para diagnóstico de Covid-19. 

Fonte: Os autores (2021) 
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A alta transmissibilidade do coronavírus, ocorrendo de forma comunitária em 

uma escala global, põe em risco o sistema único de saúde (SUS), visto que, o sistema 

público de saúde não está preparado para uma superlotação de suas capacidades. 

Medidas de controle foram adotadas na tentativa de evitar esta problemática, o Brasil 

implantou medidas restritivas para o deslocamento desde o início da pandemia, porém 

cidades/estados foram adotando conforme o número de casos aumentava (SILVA; 

OLIVEIRA, 2020). 

Outras ferramentas adotadas para o controle da disseminação do vírus Sars- 

CoV-2 foi a análise epidemiológica dos números de casos do coronavírus em todo o 

mundo. Cidades e estados passaram a controlar esses dados para criar planos de 

ação de acordo com o aumento ou a diminuição dos casos em cada região. 

Vale ressaltar que, com relação às testagens para o diagnóstico do 

coronavírus, pode ocorrer algumas possíveis subnotificação de casos, tendo em vista 

que existe pessoas assintomáticas, além dos municípios que não possuem testes 

suficientes para toda a sua população (GONÇALVES et al. 2020). 

Conforme dados da pesquisa obtidos em 2020, foi possível observar um 

aumento do número de casos, conforme o esperado, seguido de uma diminuição 

(Figura 2), evidenciando que, as análises epidemiológicas são fundamentais para 

elaboração de planos de ação para que não ocorra um colapso na saúde do Brasil. 

Sendo assim, um enfrentamento incerto, visto que, para uma redução no número de 

casos, faz-se necessário o distanciamento social, uma ação difícil de ser tomada 

devido à pressão do setor econômico, para que haja a retomada dos comércios e 

prestações de serviços em pleno cenário de tragédias, sendo a única saída, os 

protocolos adotados pelo Ministério da saúde, até que seja vacinada toda a população 

(MACHADO; SOUZA, 2021). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o surgimento do primeiro caso de Covid-19 na cidade de Luís Eduardo 

Magalhães, foi o objetivo deste trabalho acompanhar a evolução dos casos na cidade 

e quantificar os casos positivos e negativos através dos testes realizados a fim de 

avaliar a evolução do vírus no município, pode-se obter resultados positivos das 

analise, pois foi possível visualizar a curva da transmissão do vírus na cidade entre os 
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meses de março a dezembro, sendo o mês de agosto o ápice da pandemia. 

Necessitando medidas emergenciais para tentar conter o avanço do vírus nos países. 

Com isso, a corrida contra o tempo para a fabricação de vacinas para imunizar 

a população e as medidas impostas pelo Ministério da Saúde são a única opção de 

conter o SARS-Cov-2. Espera-se que os dados contidos neste trabalho possam 

contribuir com pesquisas futuras e o poder público da região, a fim de desenvolver ou 

melhorar os métodos de controle e gestão da saúde pública. 



19 
 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, L. P.; SILVA R. B.; ARAÚJO, R. M. S. COVID-19: origin, 

pathogenesis, transmission, clinical aspects and current therapeutic strategies. Ver. 

Pre. Infec. e Saúde. Volume 6, 2020. 

 
BEECHING, N. J. et.al. Doenças do coronavírus 2019 ( COVID-19) direto à 

informação necessária no ponto de atendimento. Última atualização: 18 de 

setembro de 2020. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt- 

br/3000168/pdf/3000168/Doen%C3%A7a%20do%20coronav%C3%ADrus%202019 

%20%28COVID-19%29.pdf>. Acesso em: 30 de setembro de 2020. 

 
 

BRASIL, Ministério da Saúde, Acurácia dos testes diagnósticos registrados na 

Anvisa para a COVID-19. Publicado em: Maio de 2020. Disponível em: 

<saude.gov.br/coronavírus>. Acesso em: 27 de setembro de 2020. 

 
 

BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica emergência de 

saúde pública de importância nacional pelo coronavírus 2020. Agosto de 2020. 

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp- 

content/uploads/2020/08/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf. Acesso 

em: 29 de março de 2021. 

 
BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). 

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Ministério da saúde, secretaria de atenção 

primária à saúde, organizadores. Brasília; 2020. 

 
BORGES, A. A.; SUZUKAWA, A. A.; ZANLUCA, C.; SANTOS, C. N. D. dos. SARS- 

CoV-2: origem, estrutura, morfogênese e transmissão. In: BARRAL-NETTO, M.; 

BARRETO,  M.  L.;  PINTO  JUNIOR,  E.  P.;  ARAGÃO,  E.  (org.).  Construção  de 

conhecimento no curso da pandemia de COVID-19: aspectos biomédicos, clínico- 

assistenciais, epidemiológicos e sociais. Edufba, v. 1. Salvador, 2020. 

 
BROOKS, G.F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 

http://www.conasems.org.br/wp-


20 
 

 
 
 

BODRTECH. Ichroma ™ COVID-19 ab. BL2686 - REV02 - 08/2020 - Ichroma ™ 

COVID-19 ab. 

 
CARVALHO, M.S. WERNECK, G.L. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de 

uma crise sanitária anunciada. Cadernos de Saúde Pública, nº.5. Rio de Janeiro, 

maio de 2020. 

 
ECO DIAGNÓSTICA. COVID-19 Ag Combo ECO Teste - TR.0086. Reg. MS. 

80954880156. Edição: 003/2021, aprovada em: 25 de fevereiro de 2021. 

 
 

ECO DIAGNÓSTICA. COVID-19 IgG/IgM ECO TESTE - TR. 0079CS. Reg. MS. 

80954880132. Edição: 002/2020, aprovada em: 11 de maio de 2020. 

 
 

GONÇALVES, C. W. B. et.al. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO COVID-19 EM UM 

ESTADO DO NORTE DO BRASIL. Scientia Generalis, Volume 1, 2020. Disponível 

em: http://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/v1n3a6. Acesso em: 8 

jun. 2021. 

 
LIMA, F.L.O. Diagnóstico da COVID-19: importância dos testes laboratoriais e dos 

exames de imagem. Research Society and Development. Agosto de 2020. 

 
MACHADO, G. A., BATISTA, S. M., SOUZA, C. M., Características epidemiológicas 

da contaminação por COVID-19 no estado da Bahia. Revista Enfermagem 

Contemporânea, v. 10, n. 1, p. 103-110, abril, 2021. 

 
MCLNTOSH, K.; COVID-19: Epidemiology, virology, and prevention. Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19). Publicado em: 31 março de 2020. Disponível em: 

<https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19- 

epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention>. Acesso em: 29 de 

setembro de 2020. 

http://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/v1n3a6
http://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-


21 
 

 

MOLINARO, E. M. Conceitos e Métodos para a formação de profissionais em 

laboratórios de saúde: Volume I; Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009. 

 
NOGUEIRA, J. M. R., SILVA, L. O. P. Revista Brasileira de Análises Clínicas. 

Diagnóstico laboratorial da COVID-19 no Brasil. Publicado em: 27 de agosto de 2020. 

 
 

NA ZHU, D.Z. et. al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 

2019. The New England Journal of Medicine. Publicado em: 24 de janeiro de 2020. 

Atualizado em: 29 de janeiro de 2020. Ed.382;8. 

 
OLIVEIRA, W. K. et.al. Como o Brasil pode deter o COVID-19. Epidemiol. Serv. 

Saúde. Vol.29 no.2. Brasília, 2020. 

 
OMS. Surto de doença por coronavírus (COVID-19): orientação para o público. 

Última atualização 7 de outubro de 2020. Disponível em: 

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for- 

public> Acesso em: 27 de outubro de 2020 

 
PONTES,  G.  Quais  exames  são  usados  para  o  diagnóstico  da  COVID-19?. 

Atualizado em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 

<https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1785-quais-exames-sao-usados- 

para-o-diagnostico-da-covid-19> Acesso em: 27 de outubro de 2020. 

 
UZUNIAN,  A.  Coronavírus  SARS-CoV-2  e  Covid-19.  J.  Bras.   Patol.   Med. 

Lab. vol.56 Rio de Janeiro, 2020. 

 
WOO, P.C. et al. Discovery of seven novel Mammalian and avian coronaviruses in the 

genus deltacoronavirus supports bat coronaviruses as the gene source of 

alphacoronavirus and betacoronavirus and avian coronavirus as the gene source of 

gammacoronavirus and deltacoronavirus. Journal of Virology, v.86, n.7, p.3995- 

4008, 2012. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1785-quais-exames-sao-usados-para-o-diagnostico-da-covid-19
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1785-quais-exames-sao-usados-para-o-diagnostico-da-covid-19


22 
 

 

ZHU, N. et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N 

Engl J Med, v.382, n.8, p.727-733, 2020. 

 
WU, D.; WU, T.; LIU, Q.; YANG, Z.; et.al. The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. 

International Journal of Infectious Diseases. Published online March 12, 2020. 



23 
 

 

AGRADECIMENTO 

 
 

O desenvolvimento deste trabalho, contou com a ajuda do laboratório São 

Camilo que disponibilizou os dados, para que pudesse ser realizado esta pesquisa. 



10 
 

PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS DA 

COMUNIDADE MURIÇOCA, MUNICÌPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA 

 
Caroline de Oliveira Almeida ¹ 

Quesia Sousa Pereira de Lima ¹ 
Karen Luana Araújo de Souza ² 

 
 
 

RESUMO 

 
 
As doenças parasitárias consistem em um sério problema de saúde pública, 
presentes principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, as doenças 
parasitárias encontram-se disseminadas em determinadas regiões e populações, 
sendo essa ocorrência mais expressiva em locais com  condições  precárias  de 
vida. Essa pesquisa tem como objetivo identificar a presença de  parasitas  
intestinais em crianças que residem na comunidade Muriçoca no município de Luís 
Eduardo Magalhães-BA. Trata-se de um estudo exploratório quantitativo onde se 
analisa a frequência e o estabelecimento da etiologia das principais parasitoses 
intestinais. A metodologia utilizada para realização do exame parasitológico de fezes 
foi através do método de Hoffman, conhecido também por sedimentação 
espontânea. Entre março e junho de 2021 foram coletadas 80 amostras de crianças 
com idade de 0 a 10 anos que residem na comunidade. Foram identificados 54% (n 
43) de amostras positivas prevalecendo com maior frequência na faixa etária de 7- 
10 anos de idade, na qual apresentou predomínio no sexo feminino, ficando 
evidenciado, desta forma, que a prevalência de doenças parasitária está diretamente 
associada à falta de saneamento básico. 

Palavras-chave: Parasitoses Intestinais. Crianças. Saneamento Básico. 

 

ABSTRACT/ RESUMEN / RÉSUMÉ 

 

Parasitic diseases are a serious public health problem, present mainly in developing 

countries. In Brazil, parasitic diseases are disseminated in certain regions and 

populations, and this occurrence is more expressive in places with precarious living 

conditions. This research aims to identify the presence of intestinal parasites in 

children living in the Muriçoca community in the municipality of Luís Eduardo 

Magalhães-BA. This is an exploratory quantitative study that analyzes the frequency 

and establishment of the etiology of the main intestinal parasites. The methodology 

used to perform the parasitological examination of feces was through the Hoffman 

method, also known as spontaneous sedimentation. Between March and June 2021, 

80 children aged 0 to 10 years living in the community were collected. 54% (n 43) of 

positive scores were identified, prevailing more frequently in the age group of 7-10 

years of age, which presented predominance of females, thus showing that the 

prevalence of parasitic diseases is directly associated with lack of basic sanitation. 

 

Key-words/ Palabras clave/ Mots-clés: Intestinal Parasites. Kids. Sanitation 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Saneamento básico no Brasil e no mundo é uma problemática que se arrasta 

desde os primórdios. Existe uma alta demanda na produção de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos; e uma administração ineficiente para realizar essa coleta e 

descarte de forma responsável, tornando o saneamento básico uma questão de 

saúde pública (CONTERATO et al.,2018). 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2010) em sua 108ª Reunião 

plenária reconheceu formalmente por meio da Resolução n°64/292 aprovada em 28 

de julho de 2010, o direito ao saneamento básico e a água potável como direito 

humano fundamental. Em 2015 na 80ª Reunião Plenária a ONU editou a Resolução 

70/169 reconhecendo que os direitos à água potável e ao saneamento básico são 

direitos fundamentais autônomos. 

Na Constituição vigente, a lei nº 11.445/2007 assegura que o saneamento 

básico é um direito de todo cidadão. Saneamento é imprescindível para o 

desenvolvimento social e econômico de uma região, os serviços de água tratada, 

coleta de lixo e tratamento de esgoto são essenciais para melhorar a qualidade de 

vida da população (CONTERATO et al., 2018). 

De acordo com os dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento (SNIS), quase 100 milhões de brasileiros não possuíam acesso à 

coleta de esgoto. 

Muito se discute que a falta de saneamento é um problema comumente 

referido no Brasil e contribui para o surgimento de morbidades e até fatalidades em 

nosso país, especialmente das doenças associadas à pobreza como as parasitoses 

intestinais (PAIVA e SOUZA, 2018). Os enteroparasitas estão entre os patógenos 

mais frequentemente encontrados em seres humanos. Dentre os helmintos, os mais 

frequentes são os nematelmintos Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, e 

ancilostomídeos Necator americanus e Ancylostoma duodenale. Dentre os 

protozoários, destacam-se Entamoeba histolytica e Giardia lamblia (FERREIRA, et 

al., 2017), que são transmitidos de modo fecal-oral, principalmente por alimentos e 

água contaminadas com ovos e cistos, enquanto as Ancylostoma duodenale, 

Necator americanus e Strongyloides stercoralis são transmitidas por larvas 

presentes no solo (NEVES et al., 2011). 
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As infecções intestinais provocadas por esses protozoários e helmintos são 

infestações que podem desencadear alterações no estado físico, psicossomático e 

social, interferindo diretamente na qualidade de vida de seus portadores, 

principalmente em crianças de classes sociais mais baixas (ZAIDEN et al., 2008). A 

contaminação acarreta inúmeros danos para a saúde das crianças, uma vez que  

não possuem uma defesa imunológica eficaz contra esses parasitas, podendo afetar 

o equilíbrio nutricional (interferindo na absorção de nutrientes, induzindo 

sangramento intestinal e reduzindo a ingestão alimentar) e causar complicações 

significativas (obstrução intestinal, prolapso retal, formação de abcessos) (SANTOS, 

et al. 2020). 

O impacto negativo da infecção por parasitoses além de reduzir o 

desenvolvimento físico e mental, também produz uma diversidade de quadros 

mórbidos que incluem diarreia, dores abdominais, perda de peso, até complicações 

como a formação de granulomas e processos obstrutivos que exigem intervenção 

cirúrgica, podendo inclusive levar o paciente ao óbito (MOREIRA et al., 2020). 

Apesar de muitos acreditarem que a pobreza, o baixo acesso à água tratada, a falta 

de higiene, o clima quente e úmido e o contato próximo com os reservatórios 

infectados são os fatores mais importantes na disseminação das parasitoses, 

também é válido ressaltar que a falta de pesquisa contínua e comunicação com a 

população são consideradas também como fatores importantes na ocorrência e 

disseminação das doenças causadas por parasitas intestinais (MOREIRA et al., 

2020). 

Desta forma, é de suma importância a criação de programas de políticas 

públicas voltadas para a conscientização e mudanças de hábitos culturais através da 

educação sanitária e em saúde, além da melhoria nas condições socioeconômicas 

da população (OLIVEIRA et al., 2010). Faz-se necessário ainda a realização de 

exames periódicos na população, a fim de estabelecer um tratamento adequado, 

pois o diagnóstico é a melhor maneira de iniciar a prevenção e o exame 

parasitológico de fezes é a principal estratégia para a pesquisa laboratorial de 

parasitoses intestinais (LOPES, SALAMAIA, MOLINARI, 2012). 

A pesquisa em questão tem por objetivo principal, identificar a presença de 

parasitas intestinais em crianças residentes em regiões de vulnerabilidade social no 

município de Luís Eduardo Magalhães-BA. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

O saneamento básico começou a ser objeto de maior preocupação no Brasil por 

volta de 1850-1900 e início do século XX, devido ao crescimento dos polos 

industriais que direcionou o processo migratório das áreas rurais, crescimento 

desordenado das cidades e consequentemente uma proliferação de  doenças 

(CARLI e COSTA, 2020). 

A escassez dos serviços de saneamento básico contribuiu para o aumento 

considerável das parasitoses intestinais, sendo as crianças as mais afetadas, tendo 

seu desenvolvimento e capacidade física e intelectual comprometidas. 

Para Rey (2008, pág. 494): 

 
O abastecimento de água tratada, o destino adequado às excretas e o 

tratamento dos esgotos sanitários antes de seu lançamento nos rios ou 

lagos são recursos básicos do saneamento que devem contribuir para 

redução da poluição ambiental e do contato das pessoas com as águas 

contaminadas. 

 
 

Segundo Neves (2011 pg. 12), “para que uma parasitose se instale numa 

região e se propague, há uma necessidade de existência de condições 

indispensáveis exigidas pela espécie do parasita”. 

Apresentam-se, em sua maioria, em crianças moradoras de áreas que 

carecem de infraestrutura, e que através do contato direto com alimento e solo 

contaminado, má higiene, ficando expostos a diversos agentes capazes de causar 

infecções, como na água não tratada, ausência de saneamento básico, moradias 

inóspitas, além da falta de educação sanitária e em saúde, tem contato com as 

formas infectantes dos parasitas (OLIVEIRA et al., 2010). 

No Brasil, até 36% da população total sofre com alguma parasitose e, 

considerando somente as crianças, a prevalência sobe para 55,3%. A presidente da 

Sociedade  de  Pediatria do  Rio  Grande  do  Sul  (SP-RS) destaca  que  o  

problema no País já é considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde 

(Jornal NH, 2017). 

O diagnóstico das enteroparasitoses se dá através de várias técnicas 

descritas em diversas literaturas, sendo as mais utilizadas as técnicas 

parasitológicas em amostras fecais, por serem um procedimento simples e de baixo 
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custo (AZEVEDO et al., 2017). 

O tratamento ideal quando não se dispõe de dados de prevalências locais, 

seria um fármaco de amplo espectro devido à comodidade de uso de uma única 

droga,  porém  não  há medicamento  único  que seja eficaz  para todas as 

enteroparasitoses. Em vista disso, as medidas de controle das parasitoses 

intestinais em crianças de fase escolar, e/ou que residem em áreas com 

saneamento básico precário, recomendam-se a princípio as medidas de educação 

para saúde, levando a melhoria das condições de higiene individual e comunitária 

assim estabelecendo o tratamento coletivo (MANFROI, STEIN e FILHO, 2009). 

Nessa perspectiva, o diagnóstico e tratamento são de suma importância em 

indivíduos infectados, a utilização de medicamentos específicos contribui para o 

controle das helmintíases, impedindo que milhares de ovos e consecutivamente 

larvas sejam liberadas através das fezes deste  indivíduo. Outras  medidas 

preventivas como iniciativas de educação em saúde devem ser tomadas. 

 
NEVES (2011, pg. 19): 

 
Medidas que procuram impedir que o indivíduo adoeça, controlando os 

fatores de risco; agem, portanto, na fase pré-patogênica ou na fase em que 

o indivíduo se encontra sadio ou suscetível. Podem ser primordiais (moradia 

adequada, saneamento ambiental, incluindo tratamento de água, esgoto e 

coleta de lixo, educação, alimentação adequada, áreas de lazer) e 

específicas (imunização, equipamentos de segurança, uso de camisinha, 

proteção contra acidentes). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
O estudo foi realizado no município de Luís Eduardo Magalhães, localizado a 

962,5 km da capital Salvador, no período de Março de 2021 a Junho de 2021. 

Segundo estimativas, o município possui população média de 90.162 habitantes 

(IBGE, 2020). Para o andamento da pesquisa, a comunidade selecionada como 

fonte de estudo foi a Comunidade Muriçoca, localizada a 25km do centro urbano e 

que se apresenta em situação de vulnerabilidade social. 

Para a execução sistêmica do projeto, foi realizado uma visita na comunidade, 

a fim de apresentar o projeto em questão e explicar de forma sintética cada etapa a 

ser realizada. Uma vez que os participantes do estudo são menores de idade, foi 

necessário a concordância e assinaturas do Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) assinado pelo responsável e o Termo de Assentimento livre e 

esclarecido (TALE) assinado pela criança no caso de ser alfabetizado. Sucedeu-se 

também a aplicação de um questionário socioeconômico, com o propósito de obter 

informações adicionais que auxiliaram na construção dos resultados. 

Posteriormente foi distribuído para cada responsável coletores plásticos estéreis 

para coleta de amostras de fezes de cada participante. Após o recolhimento das 

amostras, as mesmas foram transportadas em caixa térmica acondicionadas com 

gelo, a uma temperatura de até 25 graus, atendendo às orientações da RDC 20 

de 10 de Abril de 2014. 

O método utilizado para realização do exame parasitológico de fezes foi 

através do Método de Hoffman. 

O método de Hoffman, Pons e Janer criado no ano 1934, conhecido também 

por Sedimentação Espontânea foi o método de escolha por sua eficácia no 

diagnóstico de enteroparasitos já comprovados e seu baixo custo, facilitando a 

realização. (LIMA et al. 2020). 

A técnica consiste na diluição de fezes com água, sua filtração pode ser 

através de parasito filtro ou de uma gaze cirúrgica. A mistura filtrada necessita de 

repouso durante 2 a 24 horas em um cálice apropriado. Na sequência é desprezado 

o sobrenadante e homogeneizado o sedimento retido no fundo do cálice, uma 

porção do sedimento é coletada, sendo este depositado numa lâmina, corado com 

lugol e coberto com uma lamínula. Após esse processo a preparação é levada ao 
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microscópio e analisada. Com esse método é possível detectar a presença de ovos, 

cistos de protozoários e larvas de helmintos em fezes. 

O método da pesquisa foi exploratório quantitativo, onde foram analisados a 

frequência e o estabelecimento da etiologia das principais parasitoses intestinais 

encontradas em amostras das crianças residentes nessas comunidades. 

Este estudo seguiu todos os princípios éticos regidos pela Resolução 466/12 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). Além disso, foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB (parecer nº 

4.661.888). 

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Tendo em vista o que já foi mencionado, as doenças parasitárias são um 

problema de saúde pública que predomina principalmente em regiões de 

vulnerabilidade social. A prevalência das enteroparasitoses tem sido considerada 

uma das principais causas de morbidade nos países em desenvolvimento, isso por 

apresentar condições favoráveis à disseminação dos parasitas. 

A análise da prevalência de doenças parasitárias foi realizada em crianças 

com faixa etária estabelecida de 0 a 10 anos de idade, na comunidade Muriçoca que 

apresenta características de vulnerabilidade social no município de Luís Eduardo 

Magalhães. Os residentes da comunidade foram devidamente instruídos sobre o 

andamento da pesquisa, e um total de 80 voluntários se propuseram a coparticipar 

do estudo, sendo 57,5% do sexo feminino e 42,5% masculino. 

De acordo com a análise do questionário socioeconômico apresentado aos 

participantes foi possível constatar que a comunidade apresenta carência de 

saneamento básico, no qual 100% da população estudada vivem em moradias sem 

distribuição de água tratada, suprindo suas necessidades através de poços 

artesianos e sem rede de esgoto. Estes dados podem ser observados na figura 1, 

onde evidencia-se ainda a ausência de fossas sanitárias e presença de esgoto a céu 

aberto, favorecendo a disseminação de diversas patologias. 
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Figura 1 - Acesso aos Serviços de Saneamento básico da População estudada 

 

 
Fonte: Produzido Pelos autores. 

 

Ainda de acordo com dados obtidos através do Questionário Socioeconômico 

da população estudada, evidenciou-se que 65% (n 52) das crianças participantes do 

estudo não fizeram uso de qualquer tipo de antiparasitário nos últimos seis meses, o 

que favorece a contaminação por enteroparasitas. Segundo MANFROI, A. et al 

(2009) o uso periódico de antiparasitário auxilia no controle da infecção e 

transmissão de parasitoses, além do mais o autor defende o tratamento empírico, 

indicando a utilização de um anti-helmínticos de amplo espectro no combate dos 

parasitos. 

Na tabela abaixo é possível observar a distribuição total dos dados 

quantitativos coletados, em relação aos resultados alcançados, através do exame 

parasitológico de fezes. 

 

Tabela 1. Percentual do número total de amostras 

Amostras n % 

Positivo 43 54% 

Negativo 37 46% 

Total 80 100% 
Fonte: Produzido Pelos autores. 

 

A análise parasitológica das amostras coletadas pelos participantes da 

pesquisa apresentou taxa de contaminação de 54% (n 43), desses, 65% (n 28) 

pertencem a pacientes do sexo feminino e 35% (n 15) a pacientes do sexo 

masculino. 
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Tabela 2. Distribuição Parasitária por sexo e idade 

Variáveis n (%) 

Gênero   

Feminino  28 (65) 

Masculino  15 (35) 
 Positivo Negativo 

Idade   

< 1 0 5 (6) 
1-3 5 (6) 12 (15) 
4-6 17 (21) 7 (9) 
7-10 21 (26) 13 (16) 

 

Fonte: Produzido Pelos autores. 

 

Conforme observado na Tabela 2, quanto à frequência de parasitas 

encontrados em diferentes faixas etárias constatou que na faixa etária de 7-10 anos 

apresentou as frequências mais elevadas 26% (n 21), crianças com idade inferior a 

01 ano não apresentaram nenhum tipo de parasitose. Observa-se que a taxa de 

parasitose aumenta de acordo com a idade das crianças estudadas, e que o fato de 

crianças com idade inferior a 1 ano, não ser constatado a presença de 

enteroparasitas, pode ser justificado por certo, que a grande maioria nessa faixa 

etária são lactentes, sendo o leite materno responsável por fornecer anticorpos que 

fortalecerá o sistema imune da criança, além de que evitará o contato alimentar 

externo, reduzindo seu contato com o meio e consequentemente resguardando a 

criança de uma possível infecção.(COSTA .M.L., REY, L. , 2000). 

De acordo com os resultados dos exames parasitológicos de fezes 

analisados, os parasitas encontrados com maior frequência foram Entamoeba coli 

representando 33% (n 14) das amostras analisadas e Giardia lamblia 20% (n 10). 

Com menor taxa de prevalência, constatou a espécie Taenia ssp que representou 

2% (n 1) dos resultados. 

Foi possível observar que uma pequena parcela das amostras analisadas 

(16%) tinha uma relação de poliparasitismo. O poliparasitismo é caracterizado pela 

infecção simultânea de 2 ou mais parasitas em um mesmo hospedeiro. Dentre as 

espécies encontradas, as que mais apresentaram relações de convívio no mesmo 

hospedeiro foram: Entamoeba coli, Giardia lamblia, Endolimax nana, Entamoeba 

histolytica, Hymenolepys nana. 

Além destes foi possível observar também a presença de outros parasitas de 

importância clínica, como pode ser observada na figura abaixo: 
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Figura 2 - Relação dos Parasitos Encontrados 
 

 
Fonte: Produzido Pelos autores. 

 
 

 
Alguns dos parasitas intestinais são aceitos pelo hospedeiro e convivem 

desenvolvendo poucos ou nenhum sinal e sintomas. Endolimax nana e Entamoeba 

coli são protozoários não patógenos que convivem com o hospedeiro podendo não 

apresentar sintomatologia. De maneira oposta, Giardia e Entamoeba histolytica são 

protozoários que apresentam sintomas semelhantes como perda de peso, diarreia e 

dor abdominal. (FERNANDES et al. 2011). 

 

Ascaris lumbricoides e Taenia ssp, são helmintos causadores de patologias e 

apresentam sintomas importantes para a clínica médica. A Taenia ssp possui duas 

espécies, T. Saginata e T. Solium, na forma adulta essas espécies desenvolve 

Teníase que por sua vez apresenta sintomas não específicos, semelhantes a 

qualquer outra doença parasitária. Por outro lado, a Ascaris lumbricoides pertence 

ao grupo de helmintos, inicialmente não causando malefícios ao hospedeiro, porém 

alguns sintomas podem ser observados em alguns indivíduos acometidos como 

colite disentérica e abscesso hepático, sintomas decorrentes das invasões 

intestinais. (ANGELO et al. 2016). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
Em virtude dos aspectos analisados, conclui-se que os resultados alcançados 

no estudo atingiram o objetivo de identificar a prevalência de doenças parasitárias, 

confirmando que as condições higiênico-sanitárias das moradias, das pessoas e do 

local aos quais as crianças estão submetidas, contribuem para o predomínio das 

enteroparasitoses. Não obstante, os hábitos higiênicos das crianças tendem a ser 

precários, facilitando a transmissão fecal-oral de parasitas, sendo está uma maneira 

comum do indivíduo ser infectado. 

Através dos resultados obtidos nesse estudo, foi possível constatar que há 

uma maior prevalência de parasitoses intestinais, no sexo feminino e com maior 

predominância na faixa etária de 7-10 anos de idade. Em crianças com idade inferior 

a 1 ano não foi detectado a presença de nenhum parasito. 

Dessa forma entende-se da importância de implementação de programas de 

promoção à saúde da mesma maneira que aplicar medidas socioeducativas com o 

intuito de conscientizar e acompanhar a situação a fim de reduzir o número de 

doenças parasitárias como também na situação de vulnerabilidade social. 



21 
 

 

6. REFERÊNCIAS 

 
 

1. ÂNGELO, H., VILLELA, M. M., XAVIER, R., ANVERSA, R. Caracterização 

Molecular de Taenia solium e Taenia saginata. 1. ed. [S.I]: Editora Edições 
Acadêmicas, 2016. 92-98 p. Disponível 
em:https://www.researchgate.net/publication/317820840. Acesso em: 13 jun. 2021. 

 

2. AZEVEDO, E.P. et al. Diagnóstico Parasitológico em amostras fecais no 

laboratório de análises clínicas: comparação de técnicas e custo de implantação. 

Revista RBAC – Revista Brasileira de Análises Clínicas, Niterói, v. 49, n. 4, p. 

401-407, 2017. ISSN 2448-3877. Disponível em: http://www.rbac.org.br/wp- 

content/uploads/2018/01/RBAC-vol-49-4-2017-revista-completa.pdf 
 

3. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Panorama da 

cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA. 2017. Disponível: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/luis-eduardo-magalhaes/panorama. Acesso em: 

01 jun. 2021. 
 

4. BELLOTO, M.V.T. et al., Enteroparasitoses numa População de Escolares da 

Rede Pública de Ensino do Município de Mirassol, São Paulo, Brasil. Revista Pan- 

Amazônica de Saúde, Amazonas, v.2, n.1, 37- 44 p mar. 2011. ISSN 2176-6223. 

Disponível em: http://revista.iec.gov.br/ 
 

5. DE CARLI, A. A., COSTA, L. A. Água Potável e Saneamento básico: O encontro 

necessário de dois Diretos Fundamentais à saúde da vida em geral. Revista de 

Direito e Sustentabilidade, v.6, n.1, 1-15 p., jan./jun. 2020. e-ISSN: 2525-9687. 

Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/revistards/index 

 

6. CONTERATO, E. et al. Saneamento. Porto Alegre: Dieimi Deitos, 2018. ISBN 

9788595024773. Disponível em: 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024779/4. Acesso em: 17 set. 

2020. 
 

7. COSTA, M. L., REY, L. Aleitamento e parasitismo intestinal materno-infantil. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Uberaba, v. 33, n. 4 371- 

375 p., jul-ago, 2000. Disponível: https://doi.org/10.1590/S0037- 

86822000000400007. Acesso em: 03 jun. 2021 
 

8. FERNANDES, S., BEORLEGUI M., BRITO, M. J., ROCHA, G. Protocolo de 

parasitoses intestinais. Sociedade Portuguesa de Pediatria Consensos e 

Recomendações. Acta Pediátrica Portuguesa, [S.I.], v.43 n.1, 35-41 p., 2012. 

9. FERREIRA, M. P., GARCIA, M. S. D. Saneamento básico: meio ambiente e 

dignidade humana. Dignidade Re-Vista, [S.l.], v. 2, n. 3, 12 p., jul. 2017. ISSN 2525- 

698X. Disponível em: http://periodicos.puc- 

rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/393 

http://www.researchgate.net/publication/317820840
http://www.researchgate.net/publication/317820840
http://www.rbac.org.br/wp-
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/luis-eduardo-magalhaes/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/luis-eduardo-magalhaes/panorama
http://revista.iec.gov.br/
http://www.indexlaw.org/index.php/revistards/index
http://periodicos.puc-/


22 
 

 

10. LIMA, F. L. O., et al. Um Século do exame parasitológico de Lutz e sua relevância 

atual. RBAC – Revista Brasileira de Analises Clinicas. Rio de Janeiro, RJ. v. 52, 

n. 1, 32 -34 p. 2020. ISSN 2448-3877. Disponível em: http://www.rbac.org.br/ 

11. LOPES, C.R; SALAMAIA, F.H.; MOLINARI, L. M. Diferentes Parasitos Intestinais 

em Crianças de um a dez Anos Atendidas em um Laboratório de Análises Clínicas 

na Cidade de Marialva, Paraná, Brasil. Revista Saúde e Pesquisa, Unicesumar- 

PR, Maringá, v. 5, n. 2, 290-297 p., maio/ago. 2012. e-ISSN 2176-9206. Disponível 

em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/index 

12. LUDWING, K.M, et al. Ocorrência de enteroparasitoses na população de um 

bairro da cidade de Cândido Mota-SP. Revista do Instituto de Ciências da Saúde, 

São Paulo, v. 30, n. 3, 271-276 p., fev. 2012. 

13. MANFROI, A.; STEIN, A. T.; FILHO, E.D.C. Abordagem das Parasitoses 

Intestinais mais Prevalentes na Infância. Sociedade Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade, [S.I], nov. 2009. Disponível em: 

&gt;https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/abordagem-das-parasitoses- 

intestinais-mais-prevalentes-na-infancia.pdf &lt. Acesso em: 02 dez. 2020. 

14. MOREIRA, M. A., et al. Prevalência de parasitas intestinais em escolares 

provenientes de dois municípios da Bahia, Brasil. Scire Salutis,[S.I], v. 10, n. 3, 12- 

20 p., jun/set. 2020. Disponível em: http://doi.org/10.6008/CBPC2236- 

9600.2020.003.0002. Acesso em: 03 dez. 2020. 

15. NEVES, D.P., et al. Parasitologia humana. 12 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2011. 

16. OLIVEIRA, C.L.M., et al. Parasitoses Intestinais e Fatores Socioambientais de 

uma População da Área Periurbana de Manaus – AM. Revista Brasileira de 

Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 2, n. 4, 307-315 p., out/dz. 2010. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/277786557_Parasitoses_intestinais_e_fator 

es_socioambientais_de_uma_populacao_da_area_periurbana_de_Manaus_-_AM_- 

_doi_105020180612302010p30. 

17. ONU - Organização das Nações Unidas. O Direito Humano à Água e o 

Saneamento. 2010. Disponível 

em:https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation 

_media_brief_por.pdf. Acesso em: 09 nov. 2020. 

18. PAIVA, R.F.P.S.; SOUZA, M.F.P. Associação entre condições socioeconômicas, 

sanitárias e de atenção básica e a morbidade hospitalar por doenças de veiculação 

hídrica no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, e00017316, 2018. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/csp/a/c3DgtD4MPBmxLdpmW8NxBHk/?format=pdf&lang=pt. 

Acesso em: 04 de nov. 2020. 

19. Parasitoses atingem 50% das crianças Brasileiras. Jornal NH. Novo Hamburgo – 

RS. 07 de Maio de 2017. Disponível em: 

https://www.jornalnh.com.br/2017/05/vida/viver_com_saude/2107077-parasitoses- 

atingem-50-das-criancas-brasileiras.html. Acesso em: 03 de out. 2020. 

http://www.rbac.org.br/
http://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2020.003.0002
http://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2020.003.0002
http://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2020.003.0002
http://www.researchgate.net/publication/277786557_Parasitoses_intestinais_e_fator
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://www.scielo.br/j/csp/a/c3DgtD4MPBmxLdpmW8NxBHk/?format=pdf&lang=pt
https://www.jornalnh.com.br/2017/05/vida/viver_com_saude/2107077-parasitoses-atingem-50-das-criancas-brasileiras.html
https://www.jornalnh.com.br/2017/05/vida/viver_com_saude/2107077-parasitoses-atingem-50-das-criancas-brasileiras.html
https://www.jornalnh.com.br/2017/05/vida/viver_com_saude/2107077-parasitoses-atingem-50-das-criancas-brasileiras.html
https://www.jornalnh.com.br/2017/05/vida/viver_com_saude/2107077-parasitoses-atingem-50-das-criancas-brasileiras.html


23 
 

 

20. REY, Luís. Parasitologia: Parasitos e doenças parasitárias no homem nos 

trópicos ocidentais, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 883 p., 2008. 

21. SANTOS, J.C.S., et al. Parasitas Intestinais em pacientes atendidos em um 

laboratório público do município de Alto Alegre do Pindaré-MA. Journal of Biology 

& Pharmacy Agricultural Management, Revista UEPB, São Luís, v. 16, n. 1, 

Jan/mar 2020. Disponivel em: 

http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm/article/view/5079/3136. Acesso em: 14 

nov. 2020. 

22. Esgotamento Sanitário. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE 

SANEAMENTO – SNIS. Disponível em: http://www.snis.gov.br/painel-informacoes- 

saneamento-brasil/web/painel-esgotamento-sanitario. Acesso em: 22 set. 2020. 

23. ZAIDEN, M.F. et al. Epidemiologia das parasitoses intestinais em crianças de 

creches de Rio Verde - GO. Medicina, Ribeirão Preto, v. 41, n. 2, 182-187 p., abr.- 

jun. 2008. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/265/266. 

Acesso em: 22 set. 2020. 

http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm/article/view/5079/3136
http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm/article/view/5079/3136
http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/265/266


 

EFICÁCIA DO OZÔNIO NA ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS ALOJADOS 

NO INTERIOR DE VEÍCULOS¹ 

 
Ananda Trindade Petronílho¹ 

Joseane de Brito¹ 

Kalyanny Perian Almeida de Souza¹ 

Jamile Rufino dos Santos² 

 
RESUMO 

 
Objetivou-se nesta pesquisa avaliar a eficácia do ozônio como agente sanitizante 

e desinfetante no interior de veículos automotivos. Por meio de estudo 

experimental, foram avaliados a eficácia do ozônio no controle microbiano em  

dois veículos escolhidos de forma aleatória no município de Luís Eduardo 

Magalhães - BA. Realizou-se o experimento em veículos não ozonizados 

(controle) e em veículos tratados com ozonização por 20 minutos. Em cada ponto 

do interior dos veículos realizou-se coletas pré-desinfecção e pós desinfecção, na 

qual utilizou-se um gerador de ozônio que produz o ozônio através da tecnologia 

de Plasma Frio. As amostras pré e pós tratamento com ozônio foram plaqueadas 

pelo método de superfície em ágar Batata Dextrose para crescimento e cultura de 

diferentes tipos de microrganismos. Os meios inoculados para isolamento de 

microrganismos foram acondicionados em temperatura ambiente por doze dias. A 

cada três dias após a incubação, mediu-se o diâmetro de cada colônia formada. 

Com os dados obtidos aplicou-se a fórmula 3,1415xd1xd2/4 para determinar o 

diâmetro das colônias. Após a medição, utilizou-se do programa SISVAR 5.3 para 

a análise de variância e teste de Tukey (p ≤ 0,05). Na análise realizada a cada 

três dias neste estudo pode-se observar fungos com características morfológicas 

diferentes, indicando serem de espécies diferentes. Observou-se ainda no pré 

tratamento (controle) colônias com coloração escura e pós tratamento (ozônio) 

com coloração esbranquiçada. Diante aos resultados encontrados, o gás ozônio 

mostrou-se eficiente como agente sanitizante e desinfetante para uso no interior 

de veículos automotivos. 

Palavras-chave: Ozônio. Microrganismos. Descontaminação. Veículos. 



 

 
 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to evaluate the effectiveness of ozone as a 

sanitizing and disinfecting agent inside automotive vehicles. Through experimental 

study, we evaluated the effectiveness of ozone in microbial control in  two 

randomly selected vehicles in the city Louis Edward Magellan - BA. The 

experiment was carried out in non-ozonized vehicles (control) and in vehicles 

treated with ozonation for 20 minutes. At each point inside the vehicles, pre- 

disinfection and post-disinfection collections were carried out, using an ozone 

generator that produces ozone using Cold Plasma technology. Samples pre and 

post treatment with ozone were plated by surface method on Potato Dextrose agar 

for growth and culture of different types of microrganisms. The inoculated media 

for isolating microrganisms were stored at room temperature for twelve days. 

Every three days after incubation, the diameter of each colony formed was 

measured. With the data obtained, the formula 3.1415xd1xd2/4 was applied to 

determine the diameter of the colonies. After measurement, the SISVAR 5.3 

program was used for analysis of variance and Tukey's test (p ≤ 0.05). In the 

analysis carried out every three days in this study, fungi with different 

morphological characteristics can be observed, indicating that they are of different 

species. It was also observed in the pre-treatment (control) colonies with dark 

color and post treatment (ozone) with whitish color. In view of the results found, 

ozone gas proved to be efficient as a sanitizing and disinfecting agent for use 

inside automotive vehicles. 

 
Keywords: Ozone. Microrganisms. Decontamination. Vehicles. 



 

 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A aplicação do ozônio (O3) como elemento químico no controle de 

microrganismos em diversas áreas tornou-se evidente, devido ao seu alto poder 

oxidante se sobressaindo como composto útil para descontaminação de 

ambientes e de superfícies sem deixar resíduos tóxicos. Sendo, o cloro um 

produto muito utilizado na higienização de ambientes e superfícies, porém capaz 

de formar compostos potencialmente cancerígenos, então o ozônio é uma opção 

para substituição deste visando minimizar o risco à saúde humana (MARTINS et 

al. 2015; TRAVAGLI, 2010; CAETANO, 2018). 

O ozônio (O3) é um composto alotrópico tri-atômico do oxigênio (O2), e 

forma-se quando as moléculas de oxigênio se rompem devido a descargas 

elétricas. Assim, os átomos separados se ligam a outras moléculas de oxigênio, 

formando o ozônio (O3) (ANDRADE, 2019). O ozônio é incolor, de odor forte, 

instável e parcialmente solúvel em água, o que se destaca por seu elevado poder 

oxidante (DA SILVA et al., 2011). E devido às suas propriedades oxidantes, 

tornou-se um forte agente desinfetante com ação sobre uma grande variedade de 

organismos patogênicos, incluindo bactérias, vírus e protozoários (SCHWARTZ et 

al., 2010). Segundo Lapolli et al. (2003), essa ação germicida foi evidenciada na 

França, no final do século XIX, quando este gás começou a ser utilizado como 

desinfetante no tratamento de água. 

Andrade (2019) salienta que um dos efeitos comprovados do ozônio é seu 

potencial antimicrobiano, por possuir propriedades bactericidas, fungicidas e 

virucidas, bloqueando os receptores virais e eliminando as células infestadas por 

estes microrganismos. Além disso, por ter capacidade de eliminar protozoários, 

possui elevado e comprovado poder desinfetante e esterilizante (PENIDO; LIMA; 

FERREIRA, 2010). 

O ozônio interfere no metabolismo das células das bactérias, através da 

inibição e bloqueio da operação do sistema de controle enzimático. Uma 

quantidade suficiente de ozônio quebra a membrana celular, levando à destruição 

da bactéria (TRAINA, 2008). 
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Esse processo de ataque às células acontece da seguinte forma, 

inicialmente, o ozônio atua na membrana celular, sendo que sua ação 

antimicrobiana é decorrente da oxidação de glicolipídios, glicoproteínas e 

aminoácidos da parede celular. Posteriormente, é capaz de atacar os grupos 

sulfidrila de enzimas, ocasionando o colapso da atividade enzimática. Além disso, 

sua ação altera as bases púricas e pirimídicas dos ácidos nucléicos de alguns 

vírus, onde destrói seu RNA, e também altera as cadeias polipeptídicas do 

capsídeo proteico (SILVEIRA, 2004). 

O desenvolvimento de novas técnicas de ozonização tornou-se notório 

nas últimas décadas, principalmente na Europa, em países como França, 

Alemanha e Suíça. Isso porque, ao contrário do cloro, o ozônio não forma 

subprodutos halogenados com a matéria orgânica, sendo capaz de induzir a 

formação de outros subprodutos orgânicos e inorgânicos (DA SILVA, 2011). 

Desta forma, o uso do gás ozônio (O3) pode elevar os padrões de 

qualidade do ar e de superfícies por redução da carga microbiana, dada à 

oxidação de compostos e, consequentemente a morte celular, sem deixar 

resíduos tóxicos (CAETANO, 2018). 

A utilização do ozônio surge como um método de descontaminação de 

ambientes cada vez mais utilizado, conhecido como oxi-sanitização. Algumas 

empresas no mercado fazem uso da oxi-sanitização para eliminar todo tipo de 

odor e microrganismos alojados no interior de veículos automotivos. A oxi- 

sanitização é uma tecnologia totalmente limpa, que não gera nenhum tipo de 

resíduo, pois não utiliza de produtos químicos. Além disso, funciona de forma 

muito simples e, se aplicada corretamente, tem alta eficácia (DRAYWASH, 2020). 

Diante do exposto, este estudo objetivou-se avaliar o potencial do ozônio 

como agente sanitizante e desinfetante no interior de veículos automotivos. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa pode ser caracterizada quanto à sua natureza como 

pesquisa aplicada, quanto à sua abordagem como quali-quantitativa e quanto aos 

seus objetivos, como pesquisa de campo de caráter experimental (GIL, 2008). 

Caracterizou-se a pesquisa de campo através de estudo experimental, 

avaliando a eficácia do ozônio no controle microbiano em dois veículos escolhidos 

de forma aleatória no município de Luís Eduardo Magalhães - BA. 



 

 
 

 

A amostra dos tratamentos constou de um veículo não ozonizado e outro 

veículo tratado com ozônio por 20 minutos. Após finalizado cada período de 

ozonização foram coletadas amostras da superfície de diferentes locais ratados 

para a realização das análises microbiológicas. Nesse procedimento utilizou-se 

swabs umedecidos em água peptonada e friccionados nas diferentes superfícies 

do veículo, incluindo volante, câmbio e maçaneta interna. 

As amostras coletadas foram transportados, devidamente acondicionadas 

em ambiente com temperatura não controlada, para analises posteriores. 

Para delimitar a área a ser testada, utilizou-se um gabarito estéril de 24 a 

30 cm². Devido aos tamanhos dos pontos pré-determinados no veículo, 

estabeleceu-se que os delimitadores de área tivessem 25 cm²; estes foram 

confeccionados com papel cartão autoclavado (ANVISA, 2010). 

Em cada ponto realizou-se coletas pré-desinfecção e pós desinfecção, na 

qual utilizou-se um gerador de ozônio da WIER OZ MINI, equipamento este que 

produz o ozônio através da tecnologia de Plasma Frio, fazendo que o oxigênio 

presente no ar seja a matéria prima. 

No momento da coleta das amostras, utilizou-se em cada ponto um 

SWAB estéril (umedecido com a solução de transporte), friccionando na área 

delimitada em três sentidos em angulação de 30°. Posteriormente armazenou-se 

a amostra em tubo previamente identificado (APHA, 1998). 

As amostras pré e pós tratamento com ozônio foram plaqueadas pelo 

método de superfície em ágar Batata Dextrose para crescimento e cultura de 

diferentes tipos de microrganismos. Os meios inoculados para isolamento de 

microrganismos foram acondicionados em temperatura ambiente por doze dias. A 

cada três dias após a incubação, mediu-se o diâmetro de cada colônia formada. 

Com os dados obtidos aplicou-se a fórmula 3,1415xd1xd2/4 para determinar o 

diâmetro das colônias. Após a medição, utilizou-se do programa SISVAR 5.3 para 

a análise de variância e teste de Tukey (p ≤ 0,05), (FERREIRA, 2011). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As amostras foram avaliadas a cada três dias após a incubação, no qual 

mediu-se o diâmetro de cada colônia formada. Com os dados obtidos aplicou-se a 

fórmula 3,1415xd1xd2/4 para determinar o diâmetro das colônias. Observou-se 

fungos com características morfológicas diferentes, indicando serem de espécies 

diferentes (Figura 1). 

Figura 1 (A, B e C): Fungos com características morfológicas diferentes. 

 

Em estudos realizados por Sheldon e Brown,1986 ao comparar o método 

com aplicação de ozônio e o método de lavagem com água clorada em superfícies, 

observaram que o ozônio promoveu uma redução de 78% de microrganismos 

aeróbios, 91% de coliformes, 91% de coliformes fecais e 81% de Salmonella. 

Wickramanayake (1991) expõe que facilmente os fungos são atingidos pela 

ação do ozônio e em menor período de tempo do que bactérias como Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus e Bacillus spp. 

Foram também observadas colônias com coloração escura no pré 

tratamento (controle) e no pós tratamento (ozônio) as colônias apresentaram 

coloração esbranquiçada (Figura 2). 



 

 

  
Figura 2: (A) Colônias escuras observadas no pré tratamento (controle) e (B) colônias 

esbranquiçadas observadas no pós tratamento com ozônio. 

 
 

A tabela 1 expressa o comparativo das médias do diâmetro das colônias 

de microrganismos amostradas do interior dos veículos (volante, maçaneta e 

câmbio), antes do tratamento com o gás ozônio. 

 
Tabela 1 – Comparativo de médias de microrganismos aeróbios coletados no interior de dois 

veículos escolhidos aleatoriamente, pré tratamento (controle) sem gás ozônio, Luís Eduardo 

Magalhães-BA, 2021. 

 
TRATAMENTOS 

 
ÁREA 

 
AVALIAÇÃO 1 

 
AVALIAÇÃO 2 

 
AVALIAÇÃO 3 

 
AVALIAÇÃO 4 

CARRO 1 VOLANTE 0,73 4,38 6,65 7,48 

CARRO 1 MAÇANETA 0,90 4,69 6,97 7,87 

CARRO 1 CÂMBIO 1,36 5,59 8,75 10,31 

CARRO 2 VOLANTE 1,39 5,35 824 9,62 

CARRO 2 MAÇANETA 1,13 4,91 8,53 9,96 

CARRO 2 CÂMBIO 0,51 3,67 6,84 8,08 

 

Na tabela 2 constam as médias comparativas do diâmetro das colônias de 

microrganismos amostradas do interior dos veículos (volante, maçaneta e 

câmbio), pós tratamento com o gás ozônio. 
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Tabela 2 – Comparativo de médias de microrganismos aeróbios coletados no interior de dois 

veículos escolhidos aleatoriamente, pós tratamento com gás ozônio, Luís Eduardo Magalhães - 

BA, 2021. 

 
TRATAMENTOS 

 
ÁREA 

 
AVALIAÇÃO 1 

 
AVALIAÇÃO 2 

 
AVALIAÇÃO 3 

 
AVALIAÇÃO 4 

CARRO 1 VOLANTE 0,29 0,54 0,79 0,92 

CARRO 1 MAÇANETA 0,29 0,44 0,64 0,96 

CARRO 1 CÂMBIO 0,36 0,58 1,02 1,76 

CARRO 2 VOLANTE 0,31 0,52 0,96 1,70 

CARRO 2 MAÇANETA 0,29 0,40 0,66 1,10 

CARRO 2 CÂMBIO 0,28 0,47 049 0,63 

 

Quando comparado os valores das médias das repetições do pré 

tratamento da tabela 1 com as médias do pós tratamento da tabela 2, pode-se 

observar diferenças de médias significativas nas amostras do pós tratamento com 

o ozônio. 

Os dados da tabela 3 indicam que houve diferenças estatisticamente 

significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) na análise do crescimento das 

colônias dos microrganismos. 

 
Tabela 3- Resultados obtidos do pós tratamento com ozônio, após a aplicação do teste do teste  

de Tukey (p ≤ 0,05), Luís Eduardo Magalhães-BA, 2021. 

 
TRATAMENTOS 

 
AVALIAÇÃO 1 

 
AVALIAÇÃO 2 

 
AVALIAÇÃO 3 

 
AVALIAÇÃO 4 

CARRO 1 0,305 ab 0,536 ab 0,795 ab 1,163 ab 

CARRO 2 0,2 74 a 0,320 a 0,334 a 0,378 a 

CV% 27,18 46,70 63,72 83,00 

 
No gráfico 1 é exposto a média dos tratamentos, na qual a análise 

estatística mostrou uma diferença significativa entre o pré tratamento (carro1) e o 

pós o tratamento (carro 2) com a aplicação de ozônio, confirmando a eficácia 

desse gás como agente sanitizante e desinfetante ao controlar o crescimento das 

colônias de microrganismos. 



 

 
 

 

 

Gráfico 1- Médias comparativas das avaliações do crescimento das colônias nas amostras do 

carro 1 e carro 2. 

 
Hoje em dia, já não existe dúvidas quanto à capacidade bactericida, 

fungicida, virucida do ozônio, no entanto o uso do ozônio requer cuidados, por ser 

um gás extremamente tóxico em altas concentrações (SOUZA et al., 2011). O 

ozônio possui produtos de decomposição que podem rapidamente inativar 

microrganismos (por exemplo, radical hidroxila) por reação com enzimas 

intracelulares, material nucléico e componentes da parede celular. A inativação de 

microrganismos como as bactérias aplicando ozônio causa vazamento de 

conteúdo interno devido à oxidação de lipídios insaturados na parede celular, que 

finalmente resulta em lise celular (KHADRE et al., 2001, DAKA et al., 2012, 

KANAAN, 2018). 

Ainda de acordo com Ridiquieri et al. (2016), o uso do esterilizador de 

ozônio se torna uma opção com custo acessível em esterilização e desinfecção, 

pois utiliza matéria-prima natural (oxigênio), que funciona a baixas temperaturas, 

e, apesar da toxicidade do ozônio, rapidamente se decompõe em oxigênio. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nas análises realizadas a cada três dias neste estudo pode-se observar 

fungos com características morfológicas diferentes, indicando serem de espécies 

diferentes. 

Observou-se ainda no pré tratamento (controle) colônias com coloração 

escura e pós tratamento (ozônio) com coloração esbranquiçada. 

Diante aos resultados encontrados, o gás ozônio mostrou-se eficiente 

como agente sanitizante e desinfetante para uso no interior de veículos 

automotivos. 
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RESUMO 

 
 

A área da estética desenvolve e aplica os tratamentos para as disfunções 

estéticas corporais, faciais e envelhecimento fisiológico relacionados à derme e 

seus anexos, tecido adiposo e metabolismo. A estética tem-se mostrado um 

mercado muito lucrativo o que tem atraído a atenção de muitos profissionais, 

pesquisas recentes apontam que “sete em cada dez brasileiros acreditam que 

gastos com beleza são uma necessidade e não um luxo”, evidenciando, então, 

de forma direta, a perspectiva promissora do setor da beleza. Com a crescente 

procura por tratamentos estéticas acompanha-se a preocupação com a 

segurança dos mesmos. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 

correlacionar os procedimentos estéticos realizados por biomédicos estetas à 

necessidade da realização de exames laboratoriais complementares pré- 

procedimentos. O referido estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

exploratória de caráter qualitativo, para este fim foram utilizados livros, artigos 

em periódicos científicos, dentre outros documentos eletrônicos relevantes para 

a pesquisa. 

Palavras-chave: BIOMEDICINA ESTÉTICA. EXAMES LABORATORIAIS. 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The area of aesthetics develops and applies treatments for body and facial 

aesthetic dysfunctions and physiological aging related to the dermis and its 
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appendages, adipose tissue and metabolism. Aesthetics has proven to be a very 

lucrative market which has attracted the attention of many professionals, recent 

surveys show that "seven out of ten Brazilians believe that spending on beauty is 

a necessity and not a luxury", this demonstrating directly, the promising prospect 

of the beauty sector. With the growing demand for esthetic treatments, there is a 

concern for their safety. Given the above, this work aims to correlate the aesthetic 

procedures performed by aesthetic biomedical practitioners with the need for pre- 

procedure complementary laboratory tests. This study is an exploratory 

bibliographic research of a qualitative character, for this purpose, books, articles 

in scientific journals, among other electronic documents relevant to the research 

were used. 

Keywords: AESTHETIC BIOMEDICINE; LABORATORY EXAMS 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

A área da estética, sob a comprovação científica dos métodos e técnicas 

utilizadas, desenvolve e aplica os tratamentos para as disfunções estéticas 

corporais, faciais e envelhecimento fisiológico relacionados à derme e seus 

anexos, tecido adiposo e metabolismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

BIOMEDICINA ESTÉTICA, 2019). Muitos são os procedimentos estéticos 

disponíveis para a população em geral, segundo a Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas e SPC Brasil (2016) os procedimentos mais procurados são 

os tratamentos para manchas, depilação definitiva, diminuição de rugas e linhas 

de expressão, tratamento de gordura localizada, celulite, peelings químicos e a 

harmonização facial. 

A estética no mundo é um mercado muito lucrativo, segundo pesquisa 

recente da ABIHPEC (2019), mostra que nos últimos 5 anos o crescimento foi 

de 567% do setor no Brasil, passamos de 72 mil para 480 mil profissionais com 

atuação na área. Quanto a lucratividade entre 2016 e 2017, o setor arrecadou 

mais de 27 bilhões de reais, em 2018, movimentou R$ 47,5 bilhões. Todo esse 

cenário otimista mostra a força que a estética exerce na vida das pessoas, 

principalmente da mulher brasileira. 

Estudo recente, liderado pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) 

e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), aponta que “sete 



 

 

em cada dez brasileiros acreditam que gastos com beleza são uma necessidade 

e não um luxo”, evidenciando, então, de forma direta, a perspectiva promissora 

do setor da beleza (SPC Brasil, 2016). Com isso, é fundamental ter-se 

profissionais qualificados e legalmente habilitados para a execução segura dos 

procedimentos estéticos, tendo em vista os riscos à saúde do cliente. 

Nas últimas décadas a Biomedicina vem ampliando suas áreas de 

atuação, a mais tradicionalmente conhecida é a área de análises clínicas, 

contudo vem conquistando novos mercados de trabalho entre eles está área da 

estética, na qual atua como profissional primordial para o desenvolvimento de 

procedimentos estéticos, apesar de recente, estética já desponta como uma das 

áreas mais promissoras da Biomedicina. 

Através das resoluções n° 197 do dia 21 de fevereiro de 2011 e n° 200 do 

dia 31 de dezembro de 2012, estão descritas as atribuições do profissional 

Biomédico no exercício da saúde estética e atuação como responsável técnico 

de empresas que executam atividades para este fim e normatiza diversos 

procedimentos que podem ser executados pelo profissional da área. O 

biomédico esteta, realiza procedimentos minimamente invasivos com o intuito de 

trabalhar na melhoria de disfunções estética, no enriquecimento da qualidade da 

pele, elevação da autoestima e qualidade de vida. De acordo com BRASIL 

(2013), o Biomédico esteta devidamente regulamentado pode avaliar e 

acompanhar seu paciente e realizar procedimentos como: Eletroterapia e 

eletroestimulação, laserterapia, microagulhamento, peelings, biotecnologias 

ligadas a estética, procedimentos injetáveis, escarifacantes, perfurocortantes e 

medicamentosos, cosmetologia avançada. 

O biomédico que atua na área de estética, deve estar atendo para diminuir 

os potenciais riscos dos procedimentos estéticos à saúde do cliente. O primeiro 

passo é a realização de uma anamnese onde o profissional irá colher o máximo 

de informações a respeito das condições de saúde do seu cliente e avaliar se o 

procedimento a ser realizado tem potencial para causar danos à saúde, para isso 

exames laboratoriais é uma importante ferramenta que pode auxiliar o 

profissional na decisão da execução ou não da referida técnica, tendo em vista 

que alguns procedimentos são desaconselhados em caso de determinadas 

condições de saúde. 



 

 

Segundo Sumita e Shcolnik (2017) os resultados de exames laboratoriais 

fornecem informações que podem ser utilizadas para fins de diagnóstico e 

prognóstico, prevenção e estabelecimento de riscos para inúmeras doenças, 

definição de tratamentos personalizados, assim como evitar a necessidade de 

procedimentos complementares mais complexos e invasivos, quando bem 

indicados e os resultados corretamente interpretados. Diante do exposto, este 

trabalho tem como objetivo correlacionar os procedimentos estéticos realizados 

por biomédicos estetas à necessidade da realização de exames laboratoriais 

complementares pré-procedimentos. 

 
2 METODOLOGIA 

 
O referido estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória de 

caráter qualitativo, para este fim foram utilizados livros, artigos em periódicos 

científicos, dentre outros documentos eletrônicos relevantes para a pesquisa. Os 

artigos selecionados para a pesquisa foram obtidos por meio de busca eletrônica 

nas bases de dados virtuais: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline). A busca foi 

realizada por três pesquisadoras de forma independente e depois comparadas a 

fim de verificar a semelhança entre os artigos encontrados. Os critérios de 

inclusão foram: artigos completos publicados em português, publicados entre o 

período de 2008 a 2020 e que retratassem sobre a importância dos exames 

laboratoriais na estética. Como critério de exclusão foram utilizadas as 

produções científicas incompletas e que fugissem ao tema da pesquisa. As 

buscas nas referidas bases de dados foram realizadas a partir dos seguintes 

descritores, exames laboratoriais e tratamentos estéticos. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo o Conselho Federal de Biomedicina (2019), o profissional 

devidamente habilitado na área da estética poderá realizar a aquisição e uso de 

substâncias nos procedimentos na biomedicina estética, contudo somente 

poderá utilizar as substâncias dispensadas de prescrição médica de acordo com 

as resoluções da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2019), e 



 

 

regulamentadas por resoluções e normativas do Conselho Federal de 

Biomedicina (CRBM, 2011). O biomédico esteta está devidamente habilitado a 

realizar laserterapia, eletroterapia, avaliação e consulta estética, anamnese 

corporal e facial, análise das disfunções estéticas (dermato-fisiológicas), 

definição e estratégia do tratamento  estético a  ser  realizado,  responsabilidade 

técnica de estabelecimentos que executam atividades de fins estéticos e outros. 

Os exames laboratoriais são de grande valia para a compreensão do 

funcionamento do corpo humano, sendo que a maioria deles não necessitam de 

prescrição médica, dessa forma, não há restrição para o profissional biomédico 

esteta na solicitação de exames complementares afim de assegurar a boa 

qualidade dos serviços prestados ao paciente (OLIVEIRA, 2017). Em se tratando 

de procedimentos estéticos os exames laboratoriais contribuem 

significativamente para uma conduta profissional responsável e eficaz, pois 

alguns procedimentos estéticos são desaconselhados em determinadas 

condições de saúde do paciente, como também os exames podem auxiliar na 

definição de tratamentos estéticos personalizado. Diante da importância e 

aplicabilidade dos exames laboratoriais, podemos destacar alguns exames que 

podem ser solicitados antes da realização de procedimentos estéticos, entre eles 

estão: o hemograma, gasometria, marcadores de função hepática, marcadores 

de função renal, coagulograma, dosagem de glicemia, lipidograma e outros. 

A carboxiterapia é definida como um método onde se utiliza o dióxido de 

carbono (CO2) em sua forma gasosa e de alto índice de pureza (99,9%) para 

uso medicinal, através da administração de injeções subcutâneas, tendo como 

objetivo principal a vasodilatação e consequentemente maior oxigenação do 

tecido (SCORZA, 2008), é um procedimento estético terapêutico promissor, que 

objetiva melhorar o quadro do distúrbio estético da celulite, ou também chamado 

de fibro edema gelóide (FEG). 

A carboxiterapia é considerada uma técnica segura, mas devemos ficar 

atentos a algumas contra-indicações a exemplo do infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, tromboflebite aguda, infecções 

localizadas, epilepsia, insuficiência respiratória, insuficiência renal, gravidez e 

outros (BASTOS & NOGUEIRA, 2020). Exames laboratoriais podem ser 

solicitados para auxiliar no atendimento ao cliente, a exemplo do hemograma, 



 

 

por meio deste exame podemos obter uma visão antecipada sobre as condições 

biológicas do cliente, com enfoque nas hemácias e na concentração de 

hemoglobina por ser um dos mecanismos de transporte e metabolização dos 

gases O2 e CO2, caso haja carência nesses componentes hematológicos existe 

o risco de comprometimento na eliminação de CO2. Diminuição dos níveis 

sanguíneos ou ineficiência comprovada por meio deste exame indica 

circunstância desfavorável à realização da terapia estética com emprego do gás 

carbônico (VARLARO, 2007). 

Outro exame que pode ser utilizado para avaliar a indicação da 

carboxiterapia é a gasometria, ela nos permite obter um cenário que informe a 

respeito do pH sanguíneo, bem como a oxigenação sistêmica e a estabilidade 

ácido-base, em caso de alteração no resultado do exame a realização da 

carboxiterapia é contraindicada (SCORZA, 2008). Apesar do exame de 

gasometria trazer informações úteis a respeito do equilíbrio ácido-básico do 

funcionamento orgânico do paciente, na prática diária da realização dos 

procedimentos estéticos é um exame pouco solicitado quando comparado ao 

hemograma devido a maior complexidade para a realização do mesmo. 

Pacientes que apresentam alteração na função renal também possuem 

contraindicação para a realização da carboxiterapia, para isso o profissional 

esteta pode solicitar exames como ureia e creatinina para avaliar o 

funcionamento deste órgão (OLIVEIRA, 2017). 

A lipocavitação é um procedimento estético que serve para eliminar 

gordura localizada em regiões como barriga, coxas, culotes e costas, através de 

um aparelho de ultrassom que ajuda a destruir a gordura acumulada. A 

eliminação da gordura é feita pela via fisiológica, ou seja, passa pelo fígado antes 

que seja excretada, com isso os níveis de triglicerídeos e colesterol podem 

aumentar durante os primeiros dias após as sessões, devido ao aumento dos 

lipídeos na corrente sanguínea, a avaliação do sistema hepático é importante 

neste processo (SILVA et al.,2018). Existem algumas contraindicações para a 

realização da lipocavitação, como estado de gestação e lactação, áreas 

neoplásicas ou com histórico de tumores, região dos olhos, hérnia abdominal ou 

diástase do reto abdominal, déficit cicatricial, doenças metabólicas e hepáticas, 

dentre outras (REBELO & MEJIA, 2012). 



 

 

Para a lipocavitação a solicitação dos exames TGP e TGO, alanina 

aminotransferase e aspartato aminotransferase respectivamente, são de grande 

importância, estas enzimas são encontradas principalmente no fígado, em 

concentrações menores nos rins, coração e músculos esqueléticos. Qualquer 

lesão ou doença que afete o parênquima hepático promovera um aumento na 

quantidade dessas enzimas no sangue do paciente (LEHNINGER, 2014). Por se 

tratar de um procedimento que promove a quebra de células de gordura e a 

liberação desta para a circulação, pacientes que já possuem concentração 

séricas elevada de frações lipídicas (Ex.: Triglicérides, Colesterol Total) devem 

ser desaconselhados a realizarem o procedimento. Logo, é importante para o 

profissional ter em mente se o paciente se encontra em quadro de risco ou não 

quando analisados sob esses analitos (REBELO & MEJIA, 2012). 

A criolipólise é uma técnica não-invasiva para a eliminação da gordura 

localizada, está técnica realiza o resfriamento do tecido lipídico adjacente por 

temperatura variada entre -5 a -15ºC, o que causa paniculite fria e 

consequentemente causa a morte adipocitária (CARNEVALLI et al., 2018). 

Existem contraindicações para a realização da técnica como a crioglobulinemia 

paroxística ao frio, urticária ao frio, dermatites ou pruridos na região a ser tratada, 

cirurgia recente, cicatriz ou hérnia na região a ser tratada, gravidez ou lactação, 

feridas abertas ou infectadas (LIMONTA et al., 2017) 

Para a realização desse procedimento o profissional poderá solicitar 

exames para detectar casos de grande quantidade de crioglobulinas e dosagem 

de proteínas pelo método de Lowry (HERMES PARDINI, 2021; LIMONTA et al., 

2017), na ocasião de detecção de grande quantidade de crioglobulinas no 

paciente impossibilitaria a realização da técnica de criolipólise. 

Ozonioterapia é qualquer técnica terapêutica que utiliza gás ozônio (O3) 

para tratar doenças, como: aterosclerose, diabetes, infecções virais e 

bacterianas, cancro e outros, pois o O3 inibe o estresse oxidativo crônico (LIMA, 

2021). Por ser extremamente oxidante e instável, ele retorna à sua forma 

molecular de oxigênio com facilidade, despontando na medicina como um 

grande potencializador da cicatrização e reparação tecidual. (NESI, 2018) 

Segundo Nesi (2018) hipertireoidismos, anemia severa e hemorragia ativa 

são fatores contraindicados para tratamento com ozônio, sendo assim exames 

laboratoriais como o hemograma completo para avaliar a quantidade de 



 

 

hemácias e concentração de hemoglobina, assim como a quantidade de 

plaquetas pode ser solicitada. Outros exames que podem ser solicitados são a 

dosagem de glicemia para avaliar o índice glicêmico do paciente, assim como 

também a dosagem dos hormônios Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4) para 

avaliar se o paciente possui alguma disfunção no seu estado de saúde como o 

hiper ou hipotireoidismo. Apesar da sua ampla aplicabilidade o ozônio é 

altamente tóxico e ataca diretamente os tecidos pulmonares, ocorrendo o risco 

de óbito, o que depende da sua concentração e seu tempo de exposição, dessa 

forma requer que o procedimento seja realizado com muito cuidado e por 

profissionais qualificados. 

A radiofrequência é utilizada na realização de diversos procedimentos 

estéticos como o remodelamento corporal, atua nas rugas e flacidez facial, e 

também no fibro edema gelóide (gordura localizada) além de obter o efeito 

firmeza no corpo, pode ser aplicada em qualquer fototipo de pele (VIEIRA, 2016). 

A técnica é contraindicada em pacientes com transtorno de sensibilidade, 

portadores de marca-passo cardíaco, processo inflamatório agudo, tuberculose 

ativa, infecção recente, aparelhos auditivos, neoplasias, gestantes, trombose 

venosa profunda, condições hemorrágicas, diabéticos e doenças da tireóide. 

(CAVALERI et al., 2018) Os exames de coagulograma e hemograma completo 

podem ser solicitados ao paciente a fim de evitar lesões e distúrbios no local 

tratado, o mesmo ajudará a prevenir a formação de coágulos ou hemorragia, 

outros exames úteis estão a dosagem de glicemia e avaliação dos hormônios da 

tireóide (T3 e T4). 

O procedimento estético injetável para microvasos (PEIM) é um 

procedimento minimamente invasivo e praticamente indolor. É um procedimento 

muito procurado para a eliminação de vasos de pequenos calibres, onde pode 

ser feito em clínicas ou consultórios por um biomédico esteta ou profissional 

qualificado e habilitado a realizar tal procedimento. O procedimento acontece 

através da injeção de uma substância esclerosante nos microvasos, como 

polidocanol e glicose hipertônica, sendo a segunda a mais comum. Essa 

substância seca os vasos, resultando em  cicatrizes que acabam por fazer  o 

seu fechamento, o vasinho uma vez que é fechado, desaparece sendo 

reabsorvido pelo tecido local. Cada sessão normalmente resulta na remoção 

de 50 a 80% das veias tratadas (MAES, 2021) 



 

 

O procedimento deve ser administrado com cautela, sendo contraindicado 

a pessoas gestantes, lactantes, pacientes com ou em tratamento de neoplasias, 

com infecções locais, pacientes com problemas circulatórios, insuficiência 

cardíaca ou renal, hepatopatias, antecedentes de trombos ou venosas 

profundas, patologia oncológica ativa e diabéticos descompensados. Diante do 

exposto, a realização da dosagem da glicose sérica é essencial antes de iniciar 

as aplicações, afim de evitar complicações de possíveis casos de diabetes 

mellitus, outros exames úteis são dosagem dos marcadores da função hepática 

(TGO e TGP), marcadores de função renal (ureia e creatinina) e o hemograma 

completo. (SIMÕES E AZEVEDO, 2019) 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Observando a importância desse assunto, mais pesquisas devem ser 

realizadas sobre essa temática de maneira a conduzir atualizações e discussões 

sobre os protocolos utilizados na prática dos procedimentos estéticos. Nos 

protocolos estéticos uma maior ênfase necessita ser dada à segurança dos 

tratamentos estéticos ofertados aos clientes. 

As informações obtidas neste estudo revelam o quão necessário se faz o 

reconhecimento e o estímulo à prescrição de exames laboratoriais por parte dos 

profissionais estetas com o objetivo de se constatar a real condição fisiológica 

dos clientes antes de se iniciar qualquer procedimento. O conhecimento sobre o 

estado de saúde dos clientes possibilita minimizar os riscos de transtornos e 

intercorrências que podem ocorrer durante ou após os procedimentos. A prática 

mais acentuada de realização de exames laboratoriais buscaria apenas prevenir 

complicações e agravamento das condições clínicas do cliente e não uma 

determinação da doença instalada. 
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RESUMO 
A alimentação é um dos fatores mais importantes para a manutenção de um 
estilo de vida saudável, a qualidade de vida de um indivíduo depende muito da 
qualidade da sua nutrição. As crianças possuem certas particularidades quanto 
aos hábitos alimentares portanto é de suma importância compreender quais 
fatores influenciam na saúde nutricional infantil, o consumo excessivo de 
hidratos de carbonos, principalmente de doces e refrigerantes causa diversos 
danos à saúde dos menores, sobretudo a saúde bucal. O presente estudo faz 
uma análise de como a alimentação se relaciona com saúde bucal, ao mesmo 
tempo em que se preocupa em apontar a importância da odontologia 
preventiva para a manutenção da saúde e a implementação de hábitos 
positivos. A conscientização é o primeiro passo para o controle das patologias 
bucais consideradas hoje um problema de saúde mundial, assim busca–se 
essencialmente desenvolver formas de mitigar a situação antes que apresente 
risco as crianças e futuros adultos. 

 
Palavras-chave: Alimentação, Infância, Odontologia Preventiva. 

 

ABSTRACT 
Food is one of the most important factors for maintaining a healthy lifestyle, the 
quality of life of an individual depends a lot on the quality of his nutrition. 
Children have certain peculiarities regarding eating habits, so it is extremely 
important to understand what factors influence children's nutritional health, the 
excessive consumption of carbohydrates, especially sweets and soft drinks, 
causes several damages to the health of minors, especially oral health. The 
present study analyzes how food relates to oral health, pointing out the different 
foods that influence the formation of bacteria harmful to oral health, at the same 
time that it is concerned with pointing out the importance of preventive dentistry 
for health maintenance and the implementation of positive habits. Awareness is 
the first step towards the control of oral pathologies considered today a global 
health problem, so it is essentially sought to develop ways to mitigate the 
situation before it poses a risk to children and future adults 

 

Key-words: Food, Childhood, Preventive Dentistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Uma alimentação saudável influencia de maneira significativa a qualidade de 

vida de um indivíduo, a disponibilidade correta de micro e macro nutrientes 

desempenham papel fundamental nos mais diversos processos metabólicos no 

corpo humano. 

A pirâmide alimentar, introduzida inicialmente pelo United States 

Department of Agriculture (Usda) sofreu diversas mudanças até chegar ao 

padrão utilizado na sociedade moderna, em uma sociedade repleta de junk 

foods (comidas rápidas com baixo valor nutritivo), é muito fácil ignorar os 

estudos feitos por profissionais da saúde e alimentar o corpo com comida com 

valor biológico deficitário. 

Uma boa alimentação não só mantém os níveis de energia estáveis 

como desempenha função de extrema importância na manutenção dos ossos, 

tecidos, órgãos, permitindo que os processos bioquímicos aconteçam de 

maneira funcional. 

Vários especialistas foram capazes de relacionar o estado nutricional 

com a condição bucal, porém, o padrão de alimentação do indivíduo não só 

afeta o desenvolvimento da dentição, quanto influencia no fortalecimento a 

longo prazo, prevenindo casos das mais diversas doenças bucais, levando a 

casos prematuros de erupção e desenvolvimento da cárie dentária. 

Entre os quadros mais preocupantes de saúde bucal no país temos 

aqueles relacionados as crianças. 

Os dados apontam que uma criança brasileira aos 5 anos de idade tem, 

em média, 2,43 dentes com alguma experiência de cárie, estudo recente 

mostra que o consumo de açúcar e refrigerantes atua com 13,7% da energia 

consumida pelos indivíduos, levando a um consumo cada vez maior de açúcar 

refinado e refrigerante, valor acima do que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) propõe em termo de proporção populacional. 

A saúde bucal em crianças desempenha muita influência em vários 

aspectos da vida, como na fala, o contato social, bem como a aparência. Uma 

saúde bucal afetada pode prejudicar a qualidade de vida das crianças, além de 

criar um ciclo de má alimentação causada por dor dentária. 
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O trabalho busca essencialmente evidenciar a relação entre a 

alimentação e a saúde bucal das crianças, compreendendo como os hábitos 

alimentares influenciam na qualidade de vida das pessoas ainda na infância. 

Mediante ao tema apresentado, levando em consideração a 

relevância do tema, temos a seguinte problemática: 

“Como a alimentação influencia na saúde bucal das crianças?”. 

É de conhecimento geral que uma alimentação adequada 

influencia de maneira significativa na qualidade vida das pessoas, assim, é 

provável que exista uma relação entre a saúde bucal e o consumo correto de 

micro e macronutrientes. 

A pesquisa busca essencialmente observar, e evidenciar esta relação na 

infância. 

Apresentar de forma clara como a alimentação deficitária afeta a saúde 

bucal das crianças. 

a) Realizar uma pesquisa bibliográfica afim de encontrar pontos 

semelhantes a respeito do tema. 

b) Compreender como a alimentação influencia na saúde bucal. 

c) Evidenciar as possíveis consequências de uma alimentação deficiente 

para saúde bucal das crianças. 

O trabalho é importante tanto do ponto de vista da social, econômico, 

quanto relevante do ponto de vista da saúde. 

Doenças bucais em crianças são um problema de saúde pública 

mundial, que não afeta somente a qualidade de vida das crianças, mas gera 

custos altíssimos aos cofres públicos, gastos que poderiam ser evitados 

através da odontologia preventiva e com o devido acompanhamento na 

alimentação. 

Portanto este trabalho pode ajudar a prevenir os mais diversos 

problemas bucais contendo o problema a longo e médio prazo. 
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2. PREVENÇÃO DE DOENÇAS BUCAIS E ALIMENTAÇÃO 

 

 
Antes de iniciarmos o contato com os pontos principais da pesquisa, 

devemos traçar um panorama sobre como as doenças bucais ocorrem, 

sobretudo trazendo informações esclarecedoras sobre os hábitos alimentares e 

essas patologias, ao longo do estudo nos direcionaremos ao ponto principal no 

que diz respeito a saúde das crianças. 

O profissional de odontologia deve agir não só no sentido de dirimir 

danos à saúde bucal causados pelos microrganismos, tanto quanto levar o 

conhecimento preventivo aos pacientes voltado não só para a reeducação da 

higiene bucal, mas também no sentido de modificar os hábitos alimentares. Por 

isso quando tratamos de saúde bucal estamos abrindo um amplo espectro de 

discussões que um profissional consciente deve compreender, estudos 

atribuem uma relação muito clara entre crianças de nível socioeconômico mais 

baixo e saúde bucal precária, atribui–se principalmente o efeito ao baixo nível 

de acesso a informações sobre medidas preventivas, mas também diz respeito 

a precariedade na dieta. 

A negligência quanto a saúde bucal das crianças é considerada o 

principal fator de cáries dentárias, assim os pais devem primeiro obter acesso 

as informações necessárias e ao se reeducarem transmitirem os novos hábitos. 

É nesse contexto que a abordagem educativa direcionada age, com a 

informação correta o impacto na qualidade de vida dessas pessoas pode ser 

muito significativo. (CASTILHO,2013) 

Aqui temos um novo viés quanto ao papel do profissional de odontologia 

que vai muito além dos procedimentos básicos, mas como agente determinante 

na conscientização das pessoas a respeito da saúde bucal, sendo capaz 

inclusive de desenvolver proposta de reorganização familiar na atenção básica. 

(KUHN,2002). 

A ideia que a ida ao dentista se resume a resolver um problema já criado 

deve ser ressignificada, deve então ter caráter preventivo, e informativo, a 

questão da alimentação por exemplo deve ser pauta nos consultórios 

odontológicos, não devemos jamais confundir a proposta apresentada aqui. 



5  

A reeducação alimentar com intuito de prevenir doenças bucais não 

significa impedir a criança de se alimentar de alimentos cariogênicos, longe 

disso, o que se busca é evidenciar os danos causados, e explicar como se 

pode dirimir os possíveis danos, através da devida escovação por exemplo. 

Aqui então apresentamos três pilares básicos: 

a) Boas práticas de Higiene Bucal. 

b) Boa relação com o Dentistas 

c) Bons hábitos alimentares 

São pilares indissociáveis quando se busca prevenir problemas futuros, 

se os pais compreendem a importância desses 03 fatores boa parte dos 

problemas serão evitados, falaremos sobre esses 03 aspectos dando ênfase a 

alimentação saudável, foco do nosso estudo. 

 

2.1 PRINCIPAIS DOENÇAS BUCAIS E SUA RELAÇÃO COM A 

ALIMENTAÇÃO 

 

2.1.1 Doença Cárie 
 

A cárie dentária é considerada uma doença infectocontagiosa e 

multifatorial desencadeada por três fatores primários: substrato cariogênico, 

microrganismos cariogênicos e hospedeiro/dente suscetível, os quais  

interagem em um determinado período de tempo (PARISSOTO, 2010). 

A partir da era industrial quando houve a redução dos preços e a 

população do consumo de açúcares, qualificados como cariogênicos, a cárie 

dental tornou-se uma epidemia no mundo, sugerindo-se que o aumento da 

prevalência da doença em algumas sociedades esteja ligado a mudanças 

mundiais na produção, distribuição e consumo de açúcar (MOREIRA; 

CHIARELLO, 2011). 

A cárie dental é uma doença multifatorial, que além dos fatores físicos e 

biológicos da cavidade bucal como os microrganismos, saliva e anatomia 

dentária, tem fatores comportamentais, demográficos e sócio-culturais como 

hábitos de higiene e dietéticos, idade, sexo e grau de desenvolvimentos do 

país e seus investimentos nos setores saúde e educação como determinantes 

(DUMMER,2003). 
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THYLSTRUP e FEJERSKOV (2003) definem risco de cárie como a 

probabilidade de um indivíduo desenvolver pelo menos um certo número de 

lesões cariosas atingindo um determinado estágio de progressão durante um 

período específico, desde que o número de exposições aos fatores de risco 

permaneça estável durante o período em questão. 

A cárie é uma das doenças bucais mais recorrente nas crianças, a 

educação é primordial para conscientização para a resolução de problemas 

muito tempo antes que eles ocorram. É a partir da conscientização que surge a 

prevenção, ou seja, prevenir é antecipar-se a algum acontecimento com o 

objetivo de interceptar o seu curso, quando conveniente. 

Há menos de 50 anos, a Odontologia tinha como meta a extração. 

Depois investiu em procedimentos curativos e, atualmente preocupa-se com a 

prevenção. Neste novo século, saúde  bucal  não  é   apenas   a concepção   

de dentes preservados, mas, sim, qualidade de vida. 

A prevenção é a maneira mais econômica e eficaz de evitar o 

aparecimento e desenvolvimento de doenças como a cárie, gengivite e 

periodontite, sendo que várias atividades preventivas, a educação e a 

motivação do indivíduo ocupam lugar de destaque. 

O principal objetivo da prevenção em todas as áreas ligadas à medicina 

é melhorar a qualidade de vida e proporcionar um hábito de vida saudável. 

Viver com saúde, disposição e qualidade de vida, envolve não só aspectos 

biológicos, mas também psicológicos, econômicos, sociais. A boca é um dos 

elementos que merecem atenção, porque é por meio dela que podemos 

expressar através do sorriso, nossos sentimentos de alegria, de sedução. Os 

dentes irão representar um papel fundamental nesse aspecto. 

A avaliação da promoção da saúde oral é uma tarefa complexa e difícil 

que tem sido negligenciada. Os profissionais de saúde oral têm tido apoio e 

instrução limitados na avaliação desta metodologia. A promoção da saúde oral 

procura realizar aperfeiçoamentos à mesma e reduzir as desigualdades através 

da ação direta nas determinantes fundamentais da saúde oral. Um componente 

essencial deste processo é a ação multidisciplinar, que utiliza uma série de 

estratégicas complementares. 

A prevenção da cárie dentária é possível de uma forma eficaz através de 

uma higiene oral regular, racionalização do consumo de açúcares, uso do flúor 
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como suplemento, aplicação de selante de fissuras e desenvolvimento de 

ações de sensibilização (quando estes comportamentos não se verificam) 

regulares que envolvam não só crianças e jovens, mas toda a sociedade. Para 

a prevenção e controle desta patologia ser eficaz tem de se incluir os 

autocuidados e dentro destes a autoavaliação. 

A prevenção da doença cárie tem como principal objetivo impedir o 

aparecimento de lesões incipientes e não simplesmente restringir os danos da 

doença. A educação gerando a prevenção se torna ainda mais relevante 

quando  a  população, cuja  saúde  bucal pretende-se manter, é constituída   

por crianças de pouca idade. Neste caso, a primeira fonte de atenção deve ser 

os pais. 

O atendimento odontológico deve iniciar antes da erupção dos incisivos 

decíduos, pela oportunidade que existe de prevenir o aparecimento dos sinais  

e sintomas da cárie dentária ou de minimizar sua incidência e extensão,  

através de programas educativos e preventivos que visem à manutenção da 

saúde. 

Somente através do compromisso perante a educação para a saúde, 

assumida pelos profissionais da saúde, na busca de uma assistência 

preventiva capaz de oferecer aos pacientes uma visão melhor de seus direitos, 

bem como a consciência sobre o seu real lugar como agente de sua própria 

saúde é que efetivamente estaremos contribuindo para uma condição de vida 

mais adequada de nossa população. Nosso papel como odontologista também 

é de direcionar e orientar. 

Por se tratar de doença disseminada na população, a estratégia de 

controle da cárie mais adequada é a coletiva, e dentre as ações mais efetivas 

na prevenção desta doença, destacam-se os métodos educativos que visam à 

adequação de hábitos de higiene e alimentação da população 

Certamente, a educação sozinha não é suficiente para a prevenção. A 

prevenção da cárie na primeira infância deve estar baseada em ações amplas  

e multidisciplinares, visto a complexidade etiológica desta doença. 
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2.1.2 Doenças Periodontais 
 

Doença Periodontal caracteriza-se por uma intensa inflamação gengival 

e posteriormente periodontal (estruturas do suporte do dente). 

O estágio inicial da doença periodontal é a gengivite. Esta patologia é 

clinicamente diagnosticada naqueles pacientes que apresentam sangramento 

gengival espontâneo ou provocada por escovação leve. Ao exame clínico nota- 

se inflamação dos tecidos gengivais. Esta doença se instala principalmente 

devido à má higiene (escovação deficiente ou falta de fio dental). O biofilme se 

forma nos dentes quando os mesmos não são bem higienizados. É o principal 

responsável pela irritação do tecido gengival que causa a gengivite (PEREIRA, 

2004). 

A periodontite juvenil localizada é classificada como uma periodontite de 

estabelecimento precoce, acometendo adolescente, definida por perda de 

ligamento periodontal e osso alveolar, afetando os incisivos permanentes e 

primeiros molares permanentes. O diagnóstico é firmado em bases clínicas e 

radiográficas. Clinicamente esta periodontite caracteriza-se por ausência de 

inflamação gengival, mínima placa bacteriana e cálculo dentário, bolsas 

periodontais profundas com placa subgengival. 

 
Os primeiros trabalhos experimentais relevantes encontrados na 

literatura relacionando nutrientes com tecido periodontal foram realizados por 

Glickman. Nesses trabalhos o autor avaliou os efeitos da deficiência de 

vitamina C nos tecidos periodontais de cobaias e concluiu que a ocorrência 

concomitante de bolsas periodontais e destruição tecidual indica a presença de 

um fator local grave que determina o início dessas alterações. Além disso, a 

concomitância desse fator com a deficiência de vitamina C leva os tecidos 

periodontais a uma incapacidade de resposta aos efeitos destrutivos da 

inflamação. 

Volker, discutindo a relação entre nutrição e doença periodontal, relatou 

que a deficiência nutricional poderia ser um dos fatores que contribui para a 

alta prevalência de doença periodontal; porém, muitos outros fatores deveriam 

ser avaliados. 
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A associação da saúde periodontal Enwonwu e Edozien (1970) a partir 

de um estudo epidemiológico em 941 indivíduos de um grupo étnico do oeste 

da Nigéria. A avaliação do estado nutricional dessa comunidade foi realizada a 

partir das análises de ingestão alimentar e da avaliação bioquímíca de 

hemoglobina e dos níveis séricos de proteínas e vitamina C. 

A severidade da doença periodontal observada no estudo foi relacionada 

ao estado socioeconômico dos indivíduos. Os resultados indicaram que os 

fatores nutricionais por si não causaram as alterações encontradas no 

periodonto, porém contribuíram para a severidade das lesões devido à 

deficiência do sistema imunológico e da diminuição na capacidade de 

cicatrização dos tecidos dos indivíduos estudados. 

Segundo Pollack (1984) ET Al., a exposição a um maior número de 

fatores de risco locais e sistêmicos pode modificar a progressão da doença 

periodontal e o grau de destruição do tecido. Genco (1996) relatou alguns 

desses fatores, como doença preexistente, uso de tabaco, gênero, 

hereditariedade, idade avançada, diabetes, entre outros. 

Segundo artigo publicado no J. Am. Dent. Assoc., em 1984, embora a 

nutrição não seja o fator etiológico da doença periodontal crônica, pode ser 

considerada como um fator exacerbador. De acordo com Dorsky (2001), a 

inadequação nutricional pode exacerbar a resposta inflamatória presente no 

indivíduo, o que resultaria numa progressão mais rápida da doença. 

Hornick (2002) relatou que, embora o papel da dieta e dos fatores 

nutricionais no desenvolvimento da doença periodontal não esteja claro, os 

mecanismos de defesa dos tecidos gengivais e da saliva podem ser afetados 

pela ingestão de nutrientes e pelo estado nutricional. 

Segundo esse autor, um exemplo disso é que o tecido gengival saudável 

normalmente impede a penetração da bactéria que pode causar a gengivite, 

porém deficiências de vitamina C, ácido fólico e zinco podem aumentar a 

permeabilidade desse tecido fazendo com que indivíduos que apresentem 

essas deficiências sejam mais susceptíveis à placa bacteriana causadora da 

doença periodontal. 

Segundo Palmer (2001), os fatores nutricionais importantes para a 

resistência à infecção e à cicatrização de feridas também se aplicam à 

prevenção da doença periodontal e à diminuição de sua severidade. Esses 
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fatores incluem a necessidade adequada de vitamina C e cálcio, bem como 

quantidades adequadas de proteína, calorias, ferro e zinco. 

Na literatura são citados alguns micronutrientes específicos relacionados 

à doença periodontal, como vitamina B e complexos, vitamina C e cálcio 

(NEIVA et al., 2003). 

Segundo Moynihan e Petersen (2004), há pouca evidência da 

associação da dieta à doença periodontal, embora atualmente haja interesse 

em se estudar o papel preventivo dos nutrientes antioxidantes. E, segundo 

Stanford e Rees (2003), há evidências de que radicais livres de oxigênio 

estejam associados à destruição do tecido periodontal. 

Os efeitos da vitamina C sobre o periodonto foram também avaliados em 

diferentes estudos (GLICKMAN,1948a,b; ISMAIL et al., 1983; LEGGOTT et al., 

1991, NISHIDA et al., 2000b; PUSSINEN et al., 2003; AMARASENA et al., 

2005). De acordo com Bsoul e Terezhalmy (2004), a deficiência de vitamina C 

leva à deficiência na formação de colágeno por afetar a hidrólise da prolina, 

aumentando, assim, a permeabilidade da mucosa bucal às endotoxinas. Além 

disso, essa vitamina aumenta a mobilidade dos leucócitos PMN e sua 

deficiência estaria associada à diminuição da resposta imune. 

Leggott et al. (1991) avaliaram a relação entre ingestão de vitamina C, 

estado periodontal e microbiota subgengival em homens. Esses autores 

submeteram os participantes do estudo à depleção de vitamina C com posterior 

suplementação e concluíram que a depleção não estava associada a  

patologias na mucosa bucal e que tanto a depleção quanto a suplementação 

não causaram mudanças no acúmulo de placa, na profundidade de sondagem 

e no nível de inserção. No entanto, ressaltaram que houve um aumento 

significante de sangramento gengival no período de depleção, retornando aos 

níveis de normalidade após a suplementação de vitamina C. 

Segundo Boyd e Lampi (2001), o estudo de Leggott et al. foi realizado 

sob condições muito controladas e com um pequeno grupo de indivíduos, 

dificultando generalizar esses achados sem a realização de pesquisas 

complementares. 
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3. HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

3.1 PERFIL DOS ALIMENTOS 

 

 
Antes de tratarmos especificamente dos fatores que influenciam a saúde 

bucal, devemos falar de maneira genérica a respeito dos alimentos indicados e 

contraindicados para a saúde geral. 

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a 

promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial 

de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e  

cidadania. Existe crescente evidência de que as chamadas doenças crônicas 

não transmissíveis(DCNT) são influenciadas pela alimentação incorreta, 

caracterizada pelo consumo frequente de álcool e alimentos com alto teor de 

gorduras, sal, açúcar, e pela inadequação da prática regular de atividade física. 

Nas últimas décadas, em todo o mundo, tem ocorrido aumento da prevalência 

das DCNT, especialmente do diabetes mellitus, obesidade, hipertensão, 

doenças cardiovasculares e câncer. Em países em desenvolvimento, esta 

tendência é mais recente e está associada à persistência de doenças 

infecciosas e parasitárias. 

No Brasil, os inquéritos nacionais mostram a tendência contínua de 

redução da desnutrição no país, associada ao aumento do excesso de peso 

nas diferentes fases do ciclo da vida. Diante deste quadro, o Ministério da 

Saúde tem proposto medidas para a vigilância e prevenção de DCNT e para a 

melhoria da qualidade alimentar da população brasileira. 

Com o objetivo de contribuir para a orientação de práticas alimentares 

que visem modos de viver mais saudáveis, promovendo a saúde e prevenindo 

as doenças relacionadas à alimentação. 

Com o intuito de auxiliar o Brasileiro na organização de uma dieta 

alimentar bem equilibrada o Ministério da Saúde Lançou o guia de bolso 

Alimentar para a População Brasileira, em formato de Dez Passos para uma 

Alimentação Saudável, com o objetivo de orientar as pessoas a fazer escolhas 

alimentares saudáveis, por meio de orientações práticas e exemplos de 

porções de alimentos para pessoas saudáveis com mais de dois anos  de 

idade. 
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Dentro da abordagem dos fatores de risco comuns, as DCNT (Doenças 

crônicas não transmissíveis) e as doenças bucais são determinadas pelos 

mesmos fatores de risco, especialmente o alto consumo de alimentos ricos em 

açúcar, que é o principal determinante dietético da cárie dentária. 

Nesta perspectiva, dentre as ações de promoção e proteção de saúde 

propostas no documento que instituiu as diretrizes da atual Política Nacional de 

Saúde Bucal em 2004, foram citadas políticas de alimentação saudável para 

reduzir o consumo de açúcares. Contudo, não foram consideradas as possíveis 

estratégias ou recomendações para as referidas ações. 

Tendo em vista a importância da alimentação tanto para a saúde geral 

quanto para a saúde bucal, as informações contidas nos guias sobre as 

condutas para se manter uma alimentação saudável e equilibrada podem ser 

de grande valia para a elaboração e monitoramento das estratégias de 

promoção e prevenção, como parte das políticas públicas de saúde. 

Neste sentido, é importante que os conteúdos dos guias sejam 

discutidos em contextos específicos, buscando facilitar a sua utilização e 

resultados mais efetivos na população. O objetivo do presente trabalho é 

apresentar e discutir os guias alimentares para a população brasileira e suas 

implicações para a saúde bucal, buscando subsidiar a elaboração de 

estratégias de promoção da alimentação saudável a serem incluídas na política 

nacional de saúde bucal. Para isso, os dois guias foram revisados com a 

finalidade de identificar diretrizes ou recomendações sobre alimentos e 

nutrientes que possam ter alguma relação com os principais problemas de 

saúde bucal. 

Falaremos sobre alguns dos alimentos mais relevantes tanto para a 

saúde geral, quanto para a saúde bucal. 

 
 

3.1.1 Açúcar 
 

A redução do consumo do açúcar é recomendada nos dois guias 

nacionais, recomenda–se evitar açúcar, refrigerantes, balas e outras 

guloseimas, além de outros alimentos considerados não saudáveis. 

Contudo,  não  explicita  a  quantidade  e/ou  frequência  máxima  a  ser 

consumida, além disso, traz informações contraditórias, na versão completa  do 
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guia, consta que “Açúcar, sal e frituras devem ser consumidos com moderação, 

pois o seu excesso pode trazer problemas de saúde no futuro. O açúcar 

somente deve ser usado na alimentação da criança após um ano de idade. 

Esses alimentos não são bons para a nutrição da criança e competem 

com alimentos mais nutritivos”. Já o manual do guia informa que “já foi 

comprovado que a criança nasce com preferência para o sabor doce; no 

entanto, a adição de açúcar é desnecessária e pode ser evitada nos dois 

primeiros anos de vida”. Consta também no guia que o mel é totalmente 

contraindicado no primeiro ano de vida. 

Apesar das recomendações sobre restrição do açúcar no guia infantil, 

nenhuma menção é feita ao seu efeito nocivo na saúde bucal. As razões 

apresentadas referem-se apenas a não necessidade de adoçar os alimentos e 

à influência no interesse da criança por alimentos nutritivos de origem vegetal 

que têm outros sabores. 

Quanto ao mel, é citado o risco de contaminação com a bactéria 

Clostridium botulinum. A relação entre o açúcar e a saúde bucal não é 

mencionada, não obstante a extensa evidência científica existente sobre os 

efeitos cariogênicos, do açúcar e alimentos açucarados na etiologia da cárie 

dentária, especialmente em crianças. Para a OMS existe evidência convincente 

da associação entre o consumo de açúcar e o risco de cárie. 

Outro aspecto que chama a atenção no guia infantil é a não 

especificação do tipo de açúcar a ser reduzido. Como a sacarose é o açúcar 

mais utilizado pelas populações, parece implícito que este é o objeto das 

recomendações. No entanto, existem evidências de que outros tipos de 

adoçantes como a glicose e a frutose, ambos em sua forma extrínseca 

(extraída dos vegetais e adicionada aos alimentos) e o mel, usados como 

substitutos da sacarose, são também cariogênicos e calóricos e deveriam ser 

igualmente evitados. 

Apesar destas limitações, já existe evidência dos resultados positivos da 

utilização deste guia na condição de saúde bucal de crianças. Um estudo 

clínico longitudinal mostrou a efetividade da orientação nutricional às mães com 

base nas recomendações do guia, no primeiro ano de vida, na prevenção da 

cárie aos 4 anos de idade em um município brasileiro. No grupo que recebeu 

orientação por meio de visitas domiciliares, houve redução de 22% na 
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incidência de cárie e menor número de dentes com experiência de cárie, em 

comparação com um grupo controle. 

No Guia Alimentar para a População Brasilleira, o açúcar é abordado na 

Diretriz “gorduras, açúcares e sal”. Em seu texto inicial, a restrição desses 

componentes é recomendada com a finalidade de diminuir o risco de 

obesidade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias e doenças 

cardiovasculares. Somente o item Considerações e Informações Adicionais 

desta. A Diretriz do guia esclarece que a ingestão excessiva de açúcares 

simples está relacionada também ao aumento do risco de cáries. Apesar disso, 

o açúcar é abordado de forma mais específica e esclarecedora em comparação 

com o guia infantil. Segundo o guia, os profissionais de saúde devem saber 

que “o consumo de açúcares simples não deve ultrapassar 10% da energia 

total diária. Isso significa redução de, pelo menos, 33% (um terço) na média 

atual de consumo da população”. Deve-se, portanto, orientar para o consumo 

máximo diário de uma porção de alimentos do grupo dos açúcares e doces. 

Esta recomendação é feita também pela OMS e pode ter impacto na prevenção 

da cárie e manutenção da saúde dental, pois a alta frequência de ingestão 

destes alimentos é fator determinante na etiologia da doença. 

A quantidade de açúcar consumida no Brasil não é citada no referido 

guia, o que remete à carência de informações sobre o consumo alimentar da 

população. No entanto, sabe-se que o país é um dos maiores consumidores 

mundiais do produto. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), cada brasileiro consome entre 51 e 55kg de açúcar por ano, 

enquanto a média mundial por habitante corresponde a 21kg por ano. Apesar 

disso, o mercado brasileiro de açúcar ainda pode se expandir com o aumento 

do consumo pelo processo de industrialização de produtos alimentícios, que, 

comparado ao de outros países, ainda é relativamente baixo. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira aponta ainda a 

necessidade de participação do governo e do setor produtivo de alimentos, os 

quais devem mudar suas práticas de produção e industrialização, bem como a 

regulamentação do comércio e da propaganda visando atingir as mudanças no 

consumo desses alimentos. Para as famílias, o guia recomenda a consulta à 

tabela de informação nutricional dos rótulos dos alimentos, buscando escolher 

aqueles com menores percentuais de gorduras, açúcares e sal. Sugere ainda 
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que as pessoas valorizem o sabor natural dos alimentos, reduzindo o açúcar ou 

o sal adicionado a eles. 

O açúcar não é necessário ao organismo humano, pois pertence ao 

grupo dos carboidratos simples e a energia fornecida por eles pode ser obtida 

por meio dos carboidratos complexos (amidos). 

Na Diretriz, o guia esclarece também sobre o tipo de açúcar a ser 

evitado: a sacarose ou açúcar de mesa, que é diariamente acrescentado às 

preparações diversas e também amplamente usado nos produtos 

industrializados, e não o açúcar contido naturalmente nas frutas e alguns 

vegetais. 

No capítulo Colocando as Diretrizes em Prática, são também listadas as 

seguintes recomendações: 

a) Evite a ingestão de bolos, biscoitos doces, sobremesas e doces. 

Coma-os menos que três vezes por semana; 

b) Evite o consumo diário de refrigerantes, bebidas industrializadas, 

doces e produtos de confeitaria contêm muito açúcar e favorecem o 

aparecimento de cáries, além de sobrepeso e obesidade, e não são 

nutritivos. Estes podem ser consumidos apenas eventualmente, em 

ocasiões especiais; 

c) Procure não adicionar açúcar ao café ou a outras bebidas; 

d) Sucos industrializados também são ricos em açúcar. Consuma-os 

moderadamente, diluídos com água ou escolha os diets ou light. 

 

3.1.2 Leite e Derivados 
 

No guia para crianças, enfatiza-se a importância do aleitamento materno 

exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, e sua manutenção até os 2 anos de 

idade com a complementação de outros alimentos, seguindo a recomendação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). O guia alerta que a oferta de chás e 

água é desnecessária até o 6º mês. 

As vantagens desta prática são descritas, mas não incluem os 

benefícios para a saúde bucal, apesar da evidência da importância do 

aleitamento materno para o desenvolvimento do sistema estomatognático. Este 

tipo de aleitamento pode ainda prevenir o uso da mamadeira e seus conteúdos 
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açucarados, um hábito muito comum no Brasil, e que constitui um importante 

fator de risco para a cárie nos primeiros anos de vida. 

O açúcar contido no leite, a lactose, é o menos cariogênico. Além disso, 

contém altas concentrações de cálcio, fósforo, proteínas, caseína e gorduras 

que são alimentos protetores e ajudam a prevenir a dissolução do esmalte e 

contribuem para sua remineralizarão. 

Assim, o aleitamento materno deve ser encorajado por todos os 

profissionais de saúde, incluindo os da saúde bucal. 

As recomendações sobre os alimentos complementares, incluídas nos 

Passos 2 a 5, não abordam qualquer advertência sobre os riscos da introdução 

do açúcar nesta fase, que normalmente acontece na prática das famílias. 

Contudo, informam que os alimentos complementares fornecem o restante da 

energia necessária para suprir as necessidades energéticas das crianças  

nessa faixa etária o que sugere que adição de açúcar na alimentação 

complementar não é necessária e sua ingestão em excesso pode contribuir 

para o desenvolvimento da obesidade infantil. 

No guia para a população brasileira também é abordada a questão do 

aleitamento materno. No referencial teórico a recomendação da OMS é 

enfatizada como forma de promoção da saúde, formação de hábitos 

alimentares saudáveis e prevenção de muitas doenças, inclusive DCNT 

(Doenças Crônicas Não Transmissíveis) na vida adulta. 

A importância do consumo de leite e derivados é enfatizada para todas 

as fases da vida, principalmente na infância, adolescência, período de  

gestação e para adultos jovens. O guia recomenda o consumo diário de três 

porções deste grupo de alimentos. Em relação à saúde bucal, a OMS afirma 

que há uma provável evidência da associação entre o consumo de queijo e a 

redução da cárie. 

No guia para a população brasileira há ainda uma ressalva quanto a 

alguns alimentos derivados do leite, como iogurtes e bebidas lácteas 

industrializadas com sabores, que contêm uma grande quantidade de açúcar 

adicionado em sua preparação, e que devem ser substituídos por iogurtes 

naturais. Esta recomendação tem implicações para a prevenção da cárie, tendo 

em vista a evidência do papel deste tipo de alimento na desmineralização do 

esmalte dentário. 
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3.1.3 Frutas, Legumes e Verduras 

 

 
A importância do consumo de frutas, verduras e legumes é enfocada na 

Diretriz do guia para a população em geral, que recomenda o consumo diário 

de três porções de frutas e três porções de legumes e verduras nas refeições 

diárias. 

Esta recomendação é importante quando se considera o baixo consumo 

de frutas e hortaliças na população brasileira que consome, em média, metade 

da quantidade que é recomendada pelo guia, enquanto apresenta gastos 

excessivos na aquisição de alimentos com altos conteúdos de açúcar, gorduras 

e sal. Dentre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, estão as  ações 

de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças, envolvendo políticas de 

produção, agricultura familiar, abastecimento, acesso e educação. 

Embora nenhuma referência seja feita à cárie dentária, o guia instrui que 

a forma natural de açúcar (frutose contida nas frutas) não é a que deve ser 

reduzida e salienta o aspecto positivo do consumo de frutas para a saúde em 

geral. 

Ressalva é feita em relação aos produtos com alta concentração de 

açúcar como as geleias de frutas e as bebidas artificiais com sabor de fruta, 

que não fazem parte dos alimentos incentivados. Esta recomendação pode ser 

importante para a prevenção da cárie e da erosão dentária, caracterizada por 

perda de substância dentária nas superfícies palatinas dos incisivos superiores. 

O consumo frequente de alimentos sólidos e líquidos altamente ácidos, 

principalmente refrigerantes e sucos de frutas industrializados, tem sido o 

principal fator dietético para o desenvolvimento da erosão. 

Em relação à cárie, existem poucos estudos que relacionam as frutas 

com a sua etiologia. Para a OMS, a evidência da associação entre o consumo 

de frutas frescas na redução do risco e de frutas secas no aumento do risco de 

cárie é insuficiente. Algumas conclusões que se têm a respeito desse assunto 

são que as frutas frescas, da maneira como são consumidas pelos humanos, 

parecem ter baixa cariogenicidade e frutas secas são altamente cariogênicas 

devido a sua alta concentração de sacarose, além do que ao longo tempo 
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ficam retidas na boca. Assim, o aumento do consumo de frutas pode ser uma 

forma indireta de reduzir o consumo de alimentos açucarados e de baixo teor 

nutritivo pelas crianças. 

Alimentos naturais como frutas, grãos e vegetais possuem ainda fatores 

protetores que atuam como agentes anticariogênicos. Estes fatores são 

predominantes nos alimentos não refinados e temos como exemplos os 

fosfatos orgânicos, fosfatos inorgânicos, polifenóis, fitatos e outras fibras não 

digeridas. Alimentos fibrosos estimulam o fluxo salivar e, como parte de uma 

dieta saudável, contribuem para a saúde bucal. 

Uma dieta rica em gorduras, álcool e ferro ou pobre em proteínas, 

vitaminas (A, E, C, B2) e alguns minerais, tais como cálcio e selênio, são 

considerados importantes fatores de risco. 

Alguns elementos da dieta podem ter também um papel protetor sobre o 

câncer. 

O baixo risco de câncer de boca verificado entre indivíduos que 

consomem altos índices de frutas cítricas e vegetais ricos em betacaroteno é 

outro ponto que enfatiza a importância dos fatores nutricionais. O beta caroteno 

é o precursor da vitamina A e é encontrado principalmente em alimentos como 

a cenoura, mamão, abóbora, batata doce, couve e espinafre. 

 
4. ALIMENTAÇÃO E SAÚDE BUCAL 

 
Como já foi discutido, a alimentação é um dos fatores mais importantes 

para a manutenção da saúde e qualidade de vida humana como um todo, a 

disponibilidade adequada de comida saudável permite que o ser humano 

mantenha suas mais diversas necessidades de vida satisfeitas, é o fator mais 

primordial da natureza humana ligada ao instinto de sobrevivência. 

A maneira como nos alimentamos tem ligação com diversos fatores, 

desde condição econômica até fatores que envolve a socialização e ambiente 

familiar. (Rossi et al., 2008). 

Para Rossi (2008) para que haja a satisfação adequada de micro e 

macronutrientes necessários à saúde é importante que todos os grupos 

alimentares estejam presentes variando das necessidades de cada indivíduo, 

uma alimentação completa deve fornecer, proteínas, gorduras de boa 
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qualidade, carboidratos, vitaminas, fibras, minerais, antioxidantes, e claro, 

água. 

Existem diversos fatores que moldam os hábitos alimentares, os fatores 

socioculturais são talvez os mais preponderantes, já que envolvem muitas 

variáveis relacionadas a região geográfica, comportamento social, cultura do 

lugar, crenças familiares, e capacidade de compra dos indivíduos, além da 

própria publicidade que influencia muitos a consumirem os mais diversos tipos 

de comidas dissonantes daquelas que aprendemos com a cultura, estes são 

fatores categorizados como externos. 

Já fatores internos são primordialmente fisiológicos, ou seja, que 

envolvem as necessidades de cada ser humano, indo de fatores sensoriais até 

psicológicos. 

Infelizmente uma das últimas décadas o consumo de calorias vazias 

aumentou muito entre as pessoas de um modo geral, umas das maiores 

preocupações diz respeito ao déficit de vitaminas e calorias de alto valor 

biológico na dieta das crianças, a alta ingestão de açúcares e hidratos de 

carbono e carboidratos, além de conservantes, corantes industriais por tempo 

prolongado tem afetado de maneira negativa a saúde dos futuros adultos. 

De acordo com a American Academy of Pediatric Dentristry a péssima 

educação alimentar tem levado as crianças a casos cada vez mais graves de 

problemas dentários tais como cáries, placas e gengivites. 

Entre os alimentos considerados vilões para os dentes estão as bebidas 

doces, como refrigerantes e sucos industrializados, consumidos principalmente 

durante as principais refeições do dia, o consumo de doces, iogurtes, biscoitos 

entre as refeições desempenha papel ainda mais significativo nas patologias 

apontadas. (Lee et al., 2010). 

Entre fatores socioculturais dos mais preocupantes diz respeito a grande 

variedade de alimentos cariogênicos em escolas, festas de aniversário, e 

confraternizações infantis diversas, associando a alimentação infantil a esses 

alimentos, é uma falha grave na educação alimentar destes indivíduos gerando 

péssimos hábitos ainda na primeira infância. 

Ao mesmo tempo observa–se uma baixa frequência de ingestão de 

frutas, derivados de leite e grupos vegetais, o que torna o quadro ainda mais 

grave, já que alimentos destas categorias tendem a prevenir problemas 
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dentários, já que são ricos em ácido ascórbico e fibras, potencialmente 

anticariogênicos. 

Em comparação às crianças que mantém uma dieta baseada em doces 

e refrigerantes e crianças que consomem leite e frutas, observou – se que o 

primeiro grupo apresentava muito mais cáries a longo da vida que o segundo 

grupo. 

Ao mesmo tempo observou–se um número elevado de casos de cárie 

dentária em dietas com consumo de alimentos ricos em lipídios construindo de 

maneira significativa para casos de obesidade. (Cinar et al., 2011). 

Hoje, os quadros de hábitos alimentares nocivos são considerados uma 

epidemia global, criando uma nova geração com problemas de saúde precoce, 

proporções agindo como catalizadores para condições mais graves na vida 

adulta como doenças cardiovasculares, respiratórias, prejudicando o 

psicológico e autoestima dessas crianças e adultos. 

Fica claro quão urgente é a necessidade de uma reeducação alimentar 

mais sólida que possa influenciar de maneira positiva os hábitos alimentares 

ainda na primeira infância, a prática proporcionaria conhecimento e tornaria os 

hábitos parte do dia–dia da criança, adolescente e adultos. 

É importante nos atentarmos a fonte do problema afim de reconhecer as 

possíveis soluções. 

Já falamos sobre a lista de alimentos que influenciam na saúde humana, 

nós também fizemos um apanhado sobre como influência de maneira 

superficial na saúde bucal, discutiremos esse ponto de maneira mais profunda. 

 
 

4.1.1 Alimentação e a Saúde Bucal Infantil 

 

 
Cada ser humano possui necessidades únicas, com a alimentação não é 

diferente, a faixa etária, rotina, sexo, são apenas alguns fatores que 

influenciam de maneira significativa na elaboração da dieta de cada um. 

Contudo as organizações de saúde se desenvolveram no sentido de 

promover boas práticas que pudessem dar base a uma alimentação saudável 

para a maioria das pessoas, os estudos relacionados a nutrição têm como 
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objetivo apaziguar os diversos problemas de saúde ocasionados pela 

deficiência na alimentação. 

Entre os grupos que mais necessitam de acompanhamento nutricional 

estão as crianças, inúmeros problemas de saúde na idade adulta relacionados 

inclusive a má formação óssea e dentária tem sua origem ainda na infância, 

muitos deles poderiam ser evitados com uma alimentação adequada. 

Compreender as necessidades nutricionais das crianças é primordial, 

podemos dividir o desenvolvimento infantil em três fases distintas: 

a) ) De 0 a 02 Anos: Ocorre uma progressão de recém-nascido com a 

alimentação tem como função à saciedade, a satisfação da fome, e 

depois sobre como explorar o ambiente que o rodeia. 

b) De 02 até 06 anos: Idade Pré-Escolar: A relação com a simbologia 

aumenta, os pensamentos tornam-se assimétricos e intuitivos, o 

raciocínio apoia-se nas aparências, o mundo da criança é 

egocêntrico, e a classificação da criança é funcional e assistemática. 

No que respeita à relação com a alimentação, o alimento é relatado 

pela forma, cor e quantidade, e são classificados como “gosto” e “não 

gosto”. 

c) De 06 aos 12: Idade Escolar: Nos anos entre a fase pré-escolar e 

escolar temos a entrada da criança nas escolas pela primeira vez e, 

portanto, um elemento muito importante para a formação social e 

intelectual da criança, nesses primeiros anos acontecem 

modificações muito relevantes e que merecem atenção. 

 
Como evidenciado o ponto mais importante para este estudo diz respeito 

a crianças entre 06 e 12 anos. Primeiro pelo fato de que é um ponto da 

formação em que exige – se muito mais desempenho nos estudos, acontecem 

inserção de inúmeras atividades novas, como exercícios, dança, interação com 

outras crianças, com a mudança as necessidades nutricionais também se 

alteram. (Facci, 2004). 

Segundo porque diversos autores apontam o aumento no consumo de 

refrigerantes, doces, e similares, Marshall (2003) aponta que o maior potencial 

de risco de cárie na dentição decídua se inicia nessa idade. 
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É também nesta idade que aumenta a relevância no que diz respeito a 

prevenção de doenças bucais, a educação quanto a escovação e higiene bucal 

como um todo, os familiares e a escola tem papel fundamental neste processo. 

 
 

4.1.2 Classificação quanto à Cariogenicidade 

 

 
É importante evidenciar que a formação de cáries é possui inúmeros 

fatores que vão muito além da alimentação, neste estudo preocupa – se 

essencialmente em explicar como a alimentação influencia neste processo. O 

consumo de carboidratos fermentáveis, seja líquido, sólido, processado ou 

integral é apontado como a maior causa para a formação em crianças entre 06 

e 12 anos, a combinação de carboidratos com bebidas aumentam a 

cariogenicidade dos alimentos consumidos, quando os hidratos de carbono 

permanecem na dentição por tempo prolongado a gravidade dos casos 

aumentam, podendo ser causado pela má escovação, falhas na dentição, 

cáries leves preexistentes, e até aparelhos ortodônticos. 

Ao mesmo tempo o potencial cariogênico de certos alimentos pode ser 

dirimido por alimentos com potencial contrário, isso é, os anticariogênicos. 

Utilizando como base a definição apontada, podemos dividir os 

alimentos em 03 categorias principais: 

a) Cariogênicos: Alimentos contêm hidratos de carbono fermentáveis 

que ao entrarem em contato com microrganismos levam a redução 

do PH da saliva para abaixo de 5,5 catalisando processos de 

formação de cárie, assim, a produção de ácido permite que as 

bactérias causadoras de placa se proliferem. 

b) Cariostáticos: Alimentos cariostáticos não se relacionam a 

proliferação dos microrganismos formadores placa, assim, não ocorre 

redução no PH para 5,5 como dito sobre a categoria anterior. Às 

proteínas são exemplos perfeitos desse tipo de alimento, tanto as de 

origem vegetal, como aquelas de origem animal. De certa forma 

podem ser considerados inócuos no que diz respeito a metabolização 

das substâncias que promovem o aparecimento de placa, e 

posteriormente cáries. 



23  

c) Anticariogênicos: Já os alimentos anticariogênicos impedem o 

desenvolvimento de placas, quando inibem o reconhecimento o 

potencial acidogênico dos alimentos, como gomas de mascar com 

xilitol, e queijos. (Mahan et al., 2010). 

Está claro que a saúde bucal é indissociável da saúde como um todo, a 

saúde bucal exerce impacto sobre a saúde geral da criança, tanto quanto a 

geral sobre a bucal. 

A boca é parte fundamental do corpo humano, e ao contrário do que se 

imagina não está ligada apenas ao sistema digestivo, mas também a circulação 

sanguínea e linfática, graças a isso é uma porta de entrada para doenças muito 

sérias como endocardite, pneumonia, e até gastrite. 

Assim, negligenciar os cuidados com os dentes pode prejudicar o 

organismo como um todo, os profissionais da saúde são muito importantes no 

que diz respeito de alerta os pais a respeito dessa importância, e devem ter o 

conhecimento necessário para reeducar a família quanto a alimentação 

saudável. 

Dessa forma o profissional da odontologia deve agir não só no sentido 

de dirimir danos à saúde bucal causados pelos microrganismos, tanto quanto 

levar o conhecimento preventivo aos pacientes voltado não só para a 

reeducação da higiene bucal, mas também no sentido de modificar os hábitos 

alimentares. 

 

5. MÉTODO 

 
 

Será feito um levantamento bibliográfico, isto é, com o intuito de agregar 

conhecimento a área pesquisada. 

É possível que a precariedade da alimentação afete a saúde bucal, serão 

colhidos e sintetizado através da literatura da área da saúde, nutrição, 

sobretudo da odontologia, tanto quanto será traçada uma relação entre a 

odontologia preventiva e a alimentação saudável. 

Buscamos evidenciar o tema através da utilização de fontes atuais, O 

referencial teórico é baseado em artigos científicos através de dados 
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bibliográficos, também em livros texto na língua portuguesa e inglesa, além de 

utilizar – se de publicações do Ministério da Saúde e da OMS. 

 
 
 
 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Como observado ao longo do trabalho a alimentação tem um papel 

fundamental na saúde bucal das crianças, seja no processo de formação dos 

dentes, ou na manutenção da saúde ao longo da vida, fato é que a boa  

nutrição na infância gera impactos enormes na vida da criança e futuro adulto. 

Além dos micronutrientes como o Zinco e Vitamina C auxiliarem na 

manutenção da saúde gengival, os alimentos cariogênicos devem ser evitados, 

o excesso de açúcar, e de refrigerantes tem gerado danos graves a saúde 

bucal das crianças, a saúde pública já se mobilizou a respeito desenvolvendo o 

guia de bolso que ajuda os pais a montarem dietas equilibradas. 

O profissional Dentista deve estar atento a importância da nutrição, não 

se limitando ao tratamento dentro do consultório apenas, mas agindo de 

maneira a direcionar os pais quanto aos hábitos de alimentação, e sua 

influência, dando um caráter instrutivo ao tratamento com pacientes, a 

mudança nesses hábitos pode evitar danos desnecessários a saúde bucal da 

criança, reduz riscos à saúde, e gera um conhecimento que será inclusive 

internalizado pelo futuro adulto, aliando essa instrução aos hábitos de higiene, 

muitos danos à saúde pública podem ser evitados. 
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RESUMO 
 
A fitoterapia é a utilização de plantas medicinais para a amenização de sinais e 

sintomas de uma determinada patologia. Dessa maneira, vale expor a eficácia 

das plantas Aloe arborescens e da Calendula officinalis na odontologia. 

Ademais, o presente artigo tem como objetivo estudar a eficácia da fitoterapia 

no tratamento e prognóstico de patologia orais, descrevendo as propriedades e 

benefícios de cada planta medicinal supracitada. Nesse contexto, a queilite 

actínica (QA) é uma patologia oral inflamatória, causada pela exposição 

continuada à radiação solar UVA/UVB, e potencialmente malignizável. As 

radiações ultravioletas podem promover alterações genotípicas em células 

epiteliais, levando-as a vários graus de displasia, acomete comumente o lábio 

inferior de pacientes leucodermas do gênero masculino, faixa etária entre 40 e 

80 anos. Ressaltando que em alguns casos podem fugir do padrão 

estabelecido, podendo afetar outro gênero, outra raça e faixa etária. Além 

disso, a aplicação de A. Arborescens (Babosa) associada a Calêndula 

contribuiu para a regressão da lesão, facilitando a cirurgia e o pós-operatório, 

uma vez que atuam como umectante, emoliente e anti-inflamatório, 

aumentando a oxigenação e vascularização dos tecidos promovendo reparo do 

colágeno degenerado e cicatrização. Infere-se, portanto, que a fitoterapia é 

eficaz no tratamento e prognóstico de patologias da região oral e maxilofacial, 

sendo válido o seu emprego na odontologia e demais áreas da saúde. 
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Palavras-chave: Fitoterapia. Queilite actínica. Aloe arborescens. Calendula 

officinalis. 

 
 
 

ABSTRACT 

 
Phytotherapy is the use of medicinal plants to alleviate the signs and symptoms 

of a specific pathology. Thus, it is worth explaining the effectiveness of the Aloe 

arborescens and Calendula officinalis plants in dentistry. Furthermore, this 

article aims to study the effectiveness of herbal medicine in the treatment and 
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prognosis of oral pathology, describing the properties and benefits of each 

medicinal plant mentioned above. In this context, actinic cheilitis (AC) is an oral 

inflammatory disease, caused by continued exposure to UVA/UVB solar 

radiation, and potentially malignant. Ultraviolet radiation can promote genotypic 

changes in epithelial cells, leading to various degrees of dysplasia, commonly 

affecting the lower lip of male Caucasian patients, aged between 40 and 80 

years. Emphasizing that in some cases they may deviate from the established 

pattern, which may affect another gender, another race and age group. In 

addition, the application of A. Arborescens (Aloe Vera) associated with 

Calendula contributed to the regression of the lesion, facilitating surgery and the 

postoperative period, as they act as a humectant, emollient and anti- 

inflammatory, increasing oxygenation and vascularization of the tissues 

promoting degenerated collagen repair and healing. It is inferred, therefore, that 

herbal medicine is effective in the treatment and prognosis of pathologies in the 

oral and maxillofacial region, being valid its use in dentistry and other areas of 

health. 

 

 
Key-words: Phytotherapy. Actinic cheilitis. Aloe arborescens. Calendula 

officinalis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

A fitoterapia, conforme Espírito Santo et al. (2020) é uma área do 

conhecimento que explora a flora para possíveis tratamentos de patologias, 

sendo um recurso próspero no mundo, por possuir baixa toxicidade, maior 

compatibilidade biológica e baixo custo. Além disso, vale ressaltar, que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma hoje em dia acerca da validade 

da fitoterapia, declarando ainda ser uma possibilidade exequível para a 

população. 

Nessa perspectiva, os fitoterápicos, segundo Montes et al. (2016), tem 

potencial a ser apontado como coadjuvante na terapêutica global, bem como, 

os habilitados para a área da saúde precisam dar atenção para essa 

capacidade, como um método de enaltecer, aprender e aplicar de maneira 

terapêutica plantas para fins medicinais. 

Nesse sentido, segundo Dantas et al. (2020), o ápice do estímulo da 

utilização dos fitoterápicos ocorreu no ano de 1978, no momento em que a 

Organização Mundial da Saúde indicou o emprego das plantas medicinais para 

fins paliativos, profiláticos e diagnósticos. Vale lembrar, que nesta mesma 

circunstância fora proposta a expansão a nível mundial as informações 

indispensáveis para a utilização dessa classe de fármacos naturais. 

Vale salientar, que a utilização de plantas medicinais e os fitoterápicos, 

conforme Gomes et al., (2020), fora introduzida no SUS (Sistema Único de 

Saúde) através da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares, por meio da portaria número 971 do ano de 2006, sendo 

regida a prática da fitoterapia aos profissionais Odontólogos, no ano de 2008, 

mediante o Conselho Federal de Odontologia (CFO). 

Outrossim, para Gomes et al. (2020), a Fitoterapia tem alcançado seu 

lugar na Odontologia por expor substâncias nativas com grande ação 
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terapêutica, baixa toxicidade e maior biocompatibilidade, sendo validada 

cientificamente, quando comparada aos remédios comuns, além de possuir um 

baixo custo aos pacientes. 

Por certo, Silva et al. (2020) reafirma a ideia de que as plantas utilizadas 

com a finalidade medicinal têm origem de substâncias bioativas e, embora a 

gradação exercida no progresso de substâncias farmacológicas e remédios,  

até então segue uma significativa fonte de aquisição de substâncias ativas. 

Além disso, segundo Moraes (2019) mesmo com o desenvolvimento nas 

pesquisas acerca da fisiopatologia das doenças e aperfeiçoamento nos 

tratamentos de distúrbios pulmonares, é grande o número de complicações 

hospitalares, assim como os pulmonares. Nesse sentido, vale ressaltar da 

atuação de fibroblastos e formação de colágeno, e propriedades antissépticas 

e anti-inflamatórias que a calêndula dispõe. 

Ademais, Moraes (2019) reitera também que experiências científicas 

com a C. officinalis demostram que mesmo em pequenas quantidades de seu 

extrato aplicado por um dia já reproduzem efeitos significativos na cultura de 

fibroblastos, assim como o seu efeito anti- inflamatório preestabelece o 

ambiente. 

Dentre as aplicabilidades da Calêndula, conhecida cientificamente por C. 

officinalis, ainda reiterada por Silva et al. (2020) refere-se a um vegetal 

originária do continente Europeu, aplicada com propósito médico há tempos, ao 

redor do século XII. 

Na Odontologia, a utilização de fitoterápicos é válida, no entanto ainda é 

pouco explorada pelos profissionais da área. Além disso, algumas plantas se 

destacam como a C. officinalis (calêndula) e o A. arborescens (babosa) 

apresentando características regenerativas. Assim, conforme Moraes et al. 

(2019) a C. officinalis está inserida como uma planta para fins medicinais na 

proposta de fitoterapia que está sendo estabelecida no Sistema Único de 

Saúde (SUS) de todo o território brasileiro. Essa planta medicinal é 

componente da família Asteraceae (compositae), denominada comumente 

como calêndula, e achada facilmente em todo o país. Sobre os seus 
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compostos medicinais estão as atuações reparadoras, anti-inflamatórias, 

antissépticas e citotóxicas. 

Ainda, de acordo com Costa (2019), a utilização da A. arborescens 

poderá ser efetivo junto ao tratamento de algumas lesões, como a ulcera, 

proporcionando a cura por meio de sua ação anti-inflamatória, através da 

regeneração e estimulação dos fibroblastos. 

Nessa perspectiva, em conformidade com Costa (2019) a babosa, 

conhecida cientificamente como A. arborescens, compõe a família Aloaceae, a 

qual insere em torno de 15 gêneros e 800 espécies. Costa (2019) reitera ainda 

que a babosa possui também quinze compostos ativos, como a aloína, 

aloetina, barbalodina, vitaminas E, C, ácido pícrico e outros. 

Determinados fitoterápicos, conforme Gomes et al., (2020) são inseridos 

a cremes dentais, como por exemplo a A. arborescens, conhecida 

popularmente a babosa, que se destaca por sua constituição anti-inflamatória e 

antisséptica, bem como, pela sua oferta de substâncias nutritivas que agem ao 

mesmo tempo no epitélio e no sistema imunológico, atuando contra os 

microrganismos, e beneficiando o aumento do número de células, com 

consequente regeneração tecidual. 

Ainda, de acordo com Araujo et al. (2007), a Queilite actínica trata-se de 

uma lesão potencialmente maligna, que se exibe como uma lesão longa da 

região do vermelhão do lábio inferior, decorrente da exposição prolongada aos 

raios solares e constante, apresentando modificações histomorfológicas de 

desvios da diferenciação normal. Ademais, Araujo et al. (2007) reitera que essa 

lesão com potencial de malignização afeta em grande parte indivíduos com 

mais que 50 anos de idade, e predominantemente do sexo masculino 

leucodermas. 

Nesse contexo, segundo Cintra et al. (2013), uma das muitas lesões 

ocasionadas pela radiação ultravioleta é a queilite actínica (QA), lesão com 

potencial de transformação maligna que acomete o vermelhão do lábio inferior, 

por conta da anatomia. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Estudar a eficácia da fitoterápia no tratamento e prognóstico de patologias orais. 

 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Descrever os benefícios da A. arborescens para o tratamento e prognóstico da 

Queilite Actínica; Relatar os benefícios da utilização da C. officinalis no 

tratamento e prognóstico da Queilite Actínica; 

Descrever as propriedades antioxidantes essenciais da C. officinalis para o 

tratamento e prognóstico em patologias orais. 

 
 

 
3 RELATO DE CASO 

 

 
A Queilite Actínica é uma patologia oral inflamatória, causada pela 

exposição continua à radiação solar e potencialmente malignizável. Paciente, 

50 anos, pardo, gênero masculino, trabalhador rural, procurou atendimento 

particular. Ao exame clínico, observou-se a presença de lesão ulcerada com 

bordas irregulares e contorno definido, em região de lábio inferior, com cerca 

de mais de 3 cm. O mesmo relatou trabalhar todos os dias exposto ao sol sem 

proteção solar, notando a presença da lesão há mais ou menos um ano. 

Diagnosticado com Queilite Actínica Severa, o tratamento inicial foi 

medicamentoso e fitoterápico. Inicialmente, optou-se pelo uso de triancinolona 

acetonida (Omcilon A Orabase®) sobre o lábio antes de dormir e dexpantenol 

(Bepantol®) 3 vezes ao dia, ambos durante 6 dias. Deu-se  continuidade com o 
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uso de Gel de Babosa 50% + Calêndula 5%, 4 vezes ao dia por 30 dias. Na 

consulta de retorno, observou-se regressão expressiva da lesão, optando-se 

nesse momento pela eliminação completa da lesão por meio da 

vermelhonectomia. A peça foi encaminhada para exame histopatológico, com 

resultado de processo inflamatório crônico. Dessa forma, indicou-se o uso 

contínuo de Gel de Babosa 30%, 3 vezes ao dia, protetor solar labial e uso de 

chapéu, até a completa epitelização da área afetada. O paciente está em 

acompanhamento há 1 ano, sem recidiva da lesão. 

 
 

 

 
Figura 1: Lábio com lesão de Queilite Actínia Severa 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 
Figura 2: Lesão após 30 dias de tratamento fitoterápico 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 3:Cirurgia de vermelhonectomia 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 
Figura 4: Finalização da cirurgia após sutura 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 
Figura 5: Lábio após 6 meses da cirurgia 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 6: Pomada Bepantol Derma 
Fonte: https://farmaprata.com.br/ 
Acesso: 20/06/2021 

 

 

 
 

Figura 7: Pomada Omcilon A Orabase 
Fonte: https://grabr.io/pt/items/83118 
Acesso: 20/06/2021 

 
 

 
Figura 8: Gel de babosa 50% + calêndula 5 % 
Fonte: Arquivo Pessoal 
Acesso: 20/06/2021 

https://farmaprata.com.br/
https://grabr.io/pt/items/83118
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Figura 9: Planta Aloe Arborescens (babosa) 
Fonte: https://www.cultivando.com.br/ 
Acesso: 20/06/2021 

 
 
 
 
 

 
Figura 10: Planta Calendula officinalis (calêndula) 

Fonte: https://www.cultivando.com.br/ 
Acesso: 20/06/2021 

 
 
 
 

4 DISCUSSÃO 

 
A Queilite Actínica é uma patologia oral inflamatória, causada pela 

exposição continua à radiação solar uvA/uvB, e potencialmente malignizável 

(OMS,2005). As radiações ultravioletas podem promover alterações 

https://www.cultivando.com.br/
https://www.cultivando.com.br/
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genotípicas e fenotípicas em células epiteliais, sendo mais comum em lábio 

inferior, levando-as a vários graus de displasia. 

Além disso, de acordo com Ramos e Pimentel (2011) a babosa possui 

atividade anti-inflamatória e antiartrítica, provavelmente por ter em seu interior 

uma substância denominada antraquinona, a qual previne a artrite e tem 

características anti-inflamatórias, da mesma forma como o ácido antranílico, 

visto que esse produz o triptofano, que é também anti-inflamatório. 

Ainda, Ramos e Pimentel (2011) reitera que a ação antimicrobiana da 

babosa é resultante da substância antraquinona, que impede o transporte de 

líquido para a membrana celular acometida por bactérias. 

Vale ressaltar, também, que Ramos e Pimentel (2011), também reafirma 

que a utilização da Aloe vera se mostrou eficiente até mesmo em indivíduos 

diabéticos, por causa da soma de três imprescindíveis compostos, o ácido 

ascórbico (vitamina c), que eleva a formação de colágeno, aminoácidos, que 

ajudam na produção do colágeno tipo 5, vitamina E, que tem atividade 

antioxidante, e o zinco, que aperfeiçoa a resistência à tração. 

Outrossim, em conformidade com Buzzi et al. (2015) os tratamentos auxiliares 

tópicos e formulados com plantas medicinais para lesões como ulceras 

crônicas são extensamente aplicadas para que a cicatrização, infecções ou 

inflamações, bem como, edemas ocorram em menor tempo. Ademais, Buzzi et 

al. (2015) reafirma que as flores da C. officinalis são usadas em vários tipos de 

produtos tópicos como intermediários anti-inflamatórios, regenerantes de 

mucosa e pele, assim como, para tratar algumas patologias como a herpes. 

 

 
5 CONCLUSÃO 

 
A aplicação do Gel de Aloe Arborescens (Babosa) com Calêndula 

contribuiu para a regressão da lesão, facilitando a cirurgia e o pós-operatório, 

uma vez que atuam como umectante, emoliente e anti-inflamatório, 

aumentando a oxigenação e vascularização dos tecidos promovendo reparo do 

colágeno degenerado e cicatrização. 
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O tratamento fitoterápico apesar de ser mais lento, se fez necessário 

pois a lesão tinha tamanho considerável, sem a regressão da mesma o 

paciente poderia perder uma grande parte do lábio inferior. 

A babosa foi escolhida como principal ativo nesse fitoterápico, mesmo 

que a formula consta a calêndula. Babosa tem um potencial poder de 

regeneração. 

Assim sendo, o uso tópico da Babosa com a Calendula desempenha o 

papel de fornecer mais oxigênio, aumentando a vascularização e a quantidade 

de colágeno para que a cicatrização aconteça. Na cicatrização, com seu uso, o 

tecido é desinflamado, ocorre à multiplicação das células epiteliais e é 

remodelado. 
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LATERALIZATION AND TRANSPOSITION OF THE LOWER ALVEOLAR 
NERVE FOR PLACEMENT OF IMPLANT - A LITERATURE REVIEW 
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RESUMO 
A lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) é uma técnica de tratamento 
invasiva e sua indicação precisa ser bem especifica, onde não haja possibilidade 
de um tratamento mais conservador e atraumático, além de obrigatoriamente ser 
feita por um profissional mais experiente e com capacitação para tal 
procedimento. O artigo apresentado tem o objetivo de realizar uma revisão de 
literatura narrativa que busca descrever a técnica de lateralização e transposição 
do nervo alveolar inferior para colocação de implante, citando suas vantagens e 
desvantagens, além de outras técnicas alternativas. Atualmente existem 
diversos procedimentos para a colocação de implantes dentários em mandíbula, 
sendo a LNAI indicada em situações onde a altura é inferior à mínima de 
implantes curtos, 5 mm, além disso, oferece os melhores resultados, além de 
tempo cirúrgico menor e com resultado de tratamento mais rápido. Apesar de 
atualmente existir diversas técnicas para a colocação de implantes dentários em 
mandíbula, a técnica de lateralização e transposição do nervo alveolar inferior é 
muito importante para casos em que a distância entre a crista alveolar e borda 
superior do canal for inferior a recomendada para implantes curtos. 
Palavras-chave: cirurgia; implantes curtos; implantodontia 
 
 
ABSTRACT  
Inferior alveolar nerve lateralization (LNAI) is an invasive treatment technique and 
its indication needs to be very specific, where there is no possibility of a more 
conservative and atraumatic treatment, and it must be done by a more 
experienced and trained professional. procedure. The article presented aims to 
carry out a narrative literature review that seeks to describe the technique of 
lateralization and transposition of the inferior alveolar nerve for implant 
placement, citing its advantages and disadvantages, in addition to other 
alternative techniques. There are currently several procedures for placing dental 
implants in the mandible, with the LNAI being indicated in situations where the 
height is less than the minimum for short implants, 5 mm, in addition, it offers the 
best results, in addition to shorter surgical time and with a result of faster 
treatment. Although there are currently several techniques for placing dental 
implants in the mandible, the technique of lateralization and transposition of the 
inferior alveolar nerve is very important for cases where the distance between the 
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alveolar crest and the upper edge of the canal is less than that recommended for 
short implants . 
Key-words: surgery; short implants; implantology 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

A lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) é uma opção para colocação de 

implante em mandíbula, tendo em vista pacientes com defeitos ósseos e 

reabsorção alveolar. Antes de ser utilizada para a colocação de implantes, essa 

técnica cirúrgica já era realizada, com a finalidade de aumento e plastias de 

rebordo alveolar, assim como, correções de más oclusões, sendo indicada 

ainda, para preservação e reparação do nervo em ressecções mandibulares 

(PILLO; RAPOPORT, 2009).  

Vários procedimentos dentro da odontologia foram desenvolvidos para a 

reabilitação dos pacientes com mandíbulas edêntula atróficas como a utilização 

de prótese parcial removível, enxertos ósseos, regeneração ósseo guiada, 

implantes curtos e a lateralização do nervo alveolar inferior.  

A LNAI é indicada para reabilitar utilizando implantes na região do primeiro pré-

molar da mandíbula. É importante ressaltar que, a expectativa e a busca do 

paciente pelo tratamento devem ser consideradas, e nesse caso, o fator 

emocional deve ser um comportamento cooperativo em casos de insucesso ou 

complicações advindas da técnica (GARCIA JUNIOR et al., 2006).  

Quanto à fisiopatologia óssea, a rápida e progressiva reabsorção óssea pode 

ocorrer após a extração dentária e aumenta com a utilização de próteses 

removíveis. Fatores sistêmicos gerais e locais são os responsáveis pela 

quantidade e pelo padrão de reabsorção observada no processo alveolar, onde 

essa situação pode resultar em uma atrofia moderada ou severa da mandíbula. 

O contínuo processo de atrofia e remodelação do osso alveolar observados após 

a perda dos elementos dentais interfere diretamente na disponibilidade óssea, 

gerando limites ao posicionamento correto dos implantes pela interferência 

anatômica do feixe vásculo-nervoso que percorre esta região (SCHNEIDER, 

2014). 

A reabilitação de pacientes que sofreram a perda de dentes posteriores inferiores 

é atualmente um grande desafio para a odontologia. Existem várias técnicas já 

disponíveis no mercado que possibilitam essa reabilitação, mas a lateralização 
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do nervo alveolar inferior se apresenta como uma forma viável e segura, quando 

realizada por um profissional capacitado, tendo um alto índice de sucesso, com 

a mínima probabilidade do paciente perder esse implante futuramente. Assim, o 

objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da técnica de 

lateralização e transposição do NAI para colocação de implante, citando suas 

vantagens e desvantagens, além de outras técnicas alternativas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
2.1 Anatomia da região mandibular 

Os cirurgiões dentistas enfrentam grandes problemas anatômicos ao tentar 

reabilitar a região posterior da mandíbula em desdentados parciais ou total com 

reabsorção severa, utilizando implantes osseointegrados, constituindo-se um 

grande desafio para a odontologia. A rápida e progressiva reabsorção óssea 

pode acontecer após uma extração dentária e a utilização de prótese removível, 

podendo resultar em uma atrofia moderada ou severa da mandíbula (PILLO; 

RAPOPORT, 2009). 

A mandíbula apresenta na região de corpo e ramo, o canal mandibular, este que, 

possui um trajeto oblíquo, ficando na região de molar próximo à cortical lingual e 

na região de pré-molares se aproxima da tábua vestibular. O canal da cortical 

vestibular externa possui cerca de 6mm na região de molares e 2,5mm na região 

de pré-molares (SCHNEIDER, 2014). 

O canal possui, em média, diâmetro de 3,7mm e conforme se aproxima do 

forame mentoniano reduz para 2,9mm. No final do canal mandibular ocorre uma 

divisão em canal incisivo e a saída do nervo mentoniano, que pode variar 

formando uma curva (TOLEDO; MARZOLA, 1998). 

O canal mentoniano se estende do canal mandibular até o forame mentoniano 

em uma direção lateral, superior e posterior. Sendo a principal continuação do 

canal mandibular. O nervo alveolar inferior após ultrapassar este canal passa ser 

chamado de nervo mentoniano. O canal mandibular percorre o ramo para baixo, 

alcançando o corpo da mandíbula, próximo a face interna até o nível do terceiro 

molar. Após a região do segundo molar, ele se aproxima da face externa da 

mandíbula, porém, na maior parte do seu trajeto ele se posiciona no centro, entre 

as faces interna e externa. O canal possui paredes de osso compacto, 
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protegendo o seu conteúdo. Suas paredes são mais regulares perto do forame 

mandibular e ao modo em que percorrem o corpo da mandíbula se tornam 

crivosas (REHER; TEIXEIRA, 2001). 

  

2.2 Técnicas cirúrgicas para reabilitação mandibular 

Diversas técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas para reabilitação de 

mandíbulas atrofiadas por meio da instalação de implantes osseointegrados. Os 

enxertos aposicionais carecem de um segundo sítio cirúrgico, pode ter 

reabsorção, possui riscos de infecção e são necessários dois tempos cirúrgicos 

o que aumentaria o tempo de tratamento. A região posterior da mandíbula possui 

uma qualidade óssea inferior se comparada com a região anterior, são nessas 

situações em que os implantes curtos são instalados visando preservar o canal 

mandibular (SCHNEIDER, 2014). 

Existem diversas opções cirúrgicas para a instalação de implantes na região 

posterior da mandíbula, algumas delas são: distração osteogênica, regeneração 

óssea guiada, enxertos ósseos onlay, implantes curtos e osteotomia vertical do 

ramo mandibular. Sendo assim, não existe um consenso em relação qual a 

melhor técnica a ser utilizada (BRACKMANN, 2016). 

A quantidade de osso encontrado superior ao canal mandibular é, às vezes, 

insuficiente para a colocação dos implantes com comprimento desejável, além 

disso, a sua qualidade é inferior ao seu homólogo cortical. Esses fatores, além 

do alto índice de falhas associadas aos implantes curtos, levaram ao 

desenvolvimento da técnica de lateralização e transposição do nervo alveolar 

inferior, permitindo assim, a colocação de implantes com maior comprimento que 

envolvem a cortical inferior da mandíbula e garantindo maior estabilidade 

(SCHNEIDER, 2014). 

 

2.3 Lateralização do nervo alveolar inferior 

A técnica de lateralização do NAI consiste na exposição do nervo e tração 

delicada do mesmo para fora do canal mandibular, desviando lateralmente seu 

trajeto e permitindo a instalação dos implantes, não ocorrendo interferência com 

o nervo incisivo (SCHNEIDER, 2014). 

A LNAI é um procedimento cirúrgico desafiador, pois envolve a exposição do 

feixe neurovascular de seu compartimento ósseo compacto e retração 
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adequada, durante a colocação imediata do implante. Para realização do 

procedimento, faz-se necessário uma boa experiência clínica, conhecimento da 

anatomia e habilidade para tratar potenciais complicações (RATHOD et al., 

2018). 

 

2.4 Vantagens e desvantagens da técnica 

A LNAI apresenta baixa morbidade e proporciona resultados estáveis, fixando 

os implantes nas duas corticais e aumentando a sua resistência às forças 

oclusais garantindo uma boa proporção entre o implante e a prótese. Já a 

transposição do NAI vai resultar na perda da sensação do seu ramo terminal 

incisivo, em pessoas desdentadas na região anterior da mandíbula, sendo esta 

perda insignificante, mas em pacientes onde se encontram os dentes anteriores, 

pode ocorrer sensibilidade dentária e periodontal (SCHNEIDER, 2014). 

As desvantagens da técnica são, a manipulação do nervo pela sua exposição 

pós acesso gengival, que causa lesão, podendo ser transitória ou definitiva do 

nervo com parestesia/anestesia. Outras complicações que podem ocorrer são: 

fratura mandibular (espessura óssea menor que 9mm), osteomielite, perda do 

implante, hemorragias (PILLO; RAPOPORT, 2009). 

 

2.5 Indicação e contraindicação 

A técnica de lateralização/transposição do nervo alveolar inferior é indicada para 

a reabilitação com implantes na região do primeiro pré-molar da mandíbula. Deve 

ser considerada a expectativa e a busca do paciente pelo tratamento, nesse 

caso, o emocional do paciente deve ser um comportamento cooperativo em 

casos de insucesso ou complicações advindas da técnica. A orientação e o 

conhecimento dos fatores negativos são primordiais para uma relação saudável 

paciente-profissional (GARCIA JUNIOR et al., 2006). 

A técnica é contraindicada em pacientes que possuem alterações sistêmicas, 

tais como diabetes não controlada, discrasias sanguíneas, osteoporose. 

Pacientes com canal mandibular mal posicionado lingualmente, pois exige maior 

remoção óssea cortical. Neste tipo de caso, a probabilidade de fratura 

mandibular é aumentada, uma vez que, a remoção de tecido ósseo pode 

provocar enfraquecimento da mandíbula (SCHNEIDER, 2014). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O artigo apresentado trata-se de uma revisão de literatura narrativa que busca 

descrever a técnica de lateralização e transposição do nervo alveolar inferior 

para colocação de implante, citando suas vantagens e desvantagens, além de 

outras técnicas alternativas. 

A pesquisa foi desenvolvida com estudos selecionados por meio das bases de 

dados PubMed e Scielo, entre os meses de fevereiro a abril do ano de 2021. 

Foram incluídos artigos que tratassem da aplicabilidade da técnica de 

lateralização e transposição do nervo alveolar inferior para colocação de 

implante; e vantagens e desvantagens da técnica. Adotaram-se como critérios 

de inclusão: artigos publicados em português e inglês; artigos indexados nas 

bases de dados PubMed e SciELO; artigos publicados no período de 2011 a 

2021. Utilizaram-se como critérios de exclusão: estudos sem informações sobre 

a técnica utilizada efetuada; teses e dissertações. Considerando as bases 

científicas analisadas, cinco referências relacionadas ao tema atenderam aos 

critérios de seleção estabelecidos. 

Na busca inicial foram empregados descritores, cadastrados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), que incluem: Implante (Implant), Lateralização e 

transposição do nervo alveolar inferior (Lateralization and transposition of the 

lower alveolar nerve), e cirurgia (surgery). Os mesmos descritores foram 

empregados no idioma inglês, quando utilizados na base de dados PubMed. Os 

descritores boleanos AND e OR foram aplicados para associar as palavras-

chave eleitas. Diferentes uniões dos descritores foram aplicadas nas suas 

respectivas bases de dados com intuito de abranger um maior número de artigos 

relacionados ao tema de interesse, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Base de Dados Descritores 
Nº de Artigos 

levantados 

Nº de Artigos 

Selecionados 

Para a Revisão 

PUBMED 

Implante (Implant), 

Lateralização e 

transposição do 

nervo alveolar 

inferior 

3 00 
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(Lateralization and 

transposition of the 

lower alveolar 

nerve), e cirurgia 

(surgery) 

SCIELO 

Implante (Implant), 

Lateralização do 

nervo alveolar 

inferior 

(Lateralization and 

transposition of the 

lower alveolar 

nerve), e cirurgia 

(surgery) 

15 05 

TOTAL 18 05 

 

Na base de dados PubMed foi empregada a primeira string de busca, utilizando 

os descritores “LATERALIZATION AND TRANSPOSITION OF THE LOWER 

ALVEOLAR NERVE OR IMPLANT AND SURGERY”. Encontrou-se um total de 

03 artigos, sendo que, nenhum destes correspondiam aos critérios de inclusão.  

No Scielo, aplicou-se a segunda string de busca utilizando-se dos descritores 

“LATERALIZATION AND TRANSPOSITION OF THE LOWER ALVEOLAR 

NERVE OR IMPLANT AND SURGERY”, encontrando um total de 15 artigos. 

Também foi realizada uma pesquisa com objetivo de levantar as vantagens e 

desvantagens das outras técnicas que poderiam substituir a LNAI, sendo assim, 

o quadro 2 foi desenvolvido para comparar essas técnicas que tem indicação 

similar a lateralização do nervo alveolar inferior e por meio dele comparar suas 

vantagens e desvantagens. Os artigos selecionados foram obtidos através da 

base de dados Scielo e PubMed, com finalidade de analisar e comparar a técnica 

de lateralização do nervo alveolar inferior com os estudos de cada pesquisa 

específica. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Por meio dos critérios de busca, que faziam parte dos critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados cinco artigos para compor a revisão. Estes foram 
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avaliados quanto ao autor, revista, ano, objetivo geral, técnicas utilizadas, 

vantagens e desvantagens das técnicas, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1. Avaliação dos artigos selecionados quanto ao autor, revista, ano, objetivo geral, 

técnicas utilizadas, vantagens e desvantagens das técnicas de lateralização do nervo alveolar 

inferior. 

Autor e ano Objetivo Geral Técnica Vantagens Desvantagens 

PIMENTEL, A. et 
al. (2016) 

O objetivo foi 
elucidar a taxa de 

sucesso dos 
implantes na 

técnica de 
lateralização e na 
transposição do 
nervo alveolar 

inferior e 
determinar 

o teste sensorial 
mais eficaz. 

Lateralização 
do Nervo 
alveolar 
Inferior 

Comparado 
aos métodos de 

reconstrução 
com enxertos, a 

lateralização 
procedimento 

não requer áreas 
doadoras, o que 

diminui 
morbidade do 

paciente, reduz 
custos, fornece 

instalação pronta 
de 

implantes longos 
(porque usa todo 

o osso da 
mandíbula 
restante), 

e evita que os 
pacientes 

esperem de seis 
a oito meses por 

tratamento. 

Em 
procedimentos 

LIAN, 
todos os 

pacientes tinham 
distúrbios de 
sensibilidade 
transitória da 
parte inferior 

nervo alveolar, e 
eles relataram 

que este 
tratamento de alto 

risco 
opção de 

tratamento não 
deve ser 

considerada como 
uma solução de 

rotina. 

 
DURSUN, E. et al 

(2016) 

Estudo foi 
comparar as 

abordagens SDI 
e IANL da clínica 

e 
aspectos 

radiográficos. 

Lateralização 
do nervo 

alveolar inferior 

As vantagens de 
a lateralização do 

nervo pode ser 
resumida da 

seguinte forma: 
implantes mais 

longos 
pode ser 

colocado na 
mesma etapa 

cirúrgica, maior 
estabilidade 

primária 
pode ser obtido 
devido à fixação 

mandibular 
bicortical, e sem 

osso 
enxerto ser 
necessário. 

A técnica é 
complexa, difícil, 
e pode causar 

morbidade 
significativa 
envolvendo 

fratura mandibular 
e os distúrbios 

neurossensoriais 
da anestesia, 
parestesia e 

neuralgia 
 

VETROMILLA, B. 
et al. (2014) 

O objetivo deste 
estudo foi 

responder à 
questão: Quais 

são as 
complicações 
associadas ao 

Lateralização 
do nervo 

alveolar inferior 

Nos últimos 
anos, o 

reposicionamento 
do IAN tem sido 

amplamente 
utilizado como 
alternativa aos 

A técnica não 
recupera a 

anatomia do 
cume alveolar e 
temporariamente 

enfraquece a 
mandíbula 
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reposicionamento 
do IAN? 

implantes curtos 
ou enxertos 

ósseos para a 
colocação de 

implantes 
osseointegrados 

na mandíbula 
posterior de 

pacientes que 
não apresentam 

altura óssea 
suficiente para o 

tratamento 
convencional. 

 

RATHOD, M. et 
al. (2019) 

Mirar Avaliação 
de distúrbios 

neurossensoriais 
relacionados à 
lateralização 
do IAN para 

colocação de 
implante na 
mandíbula 

edêntula atrófica 
posterior 

Lateralização 
do nervo 

alveolar inferior 

A lateralização 
do IAN é um 

método útil para 
o manejo da 
mandíbula 

posterior atrófica 
com implantes 
dentários. Se 

feito com 
precisão por 

pessoal 
experiente, pode 
ser uma opção 
valiosa para a 
restauração 
cirúrgica da 
mandíbula 

atrófica com DNs 
temporários 

mínimos. O risco 
de 

dano permanente 
do IAN parece 
ser pequeno. 

Para lateralização 
do IAN, o IAN é 

exposto e retraído 
lateralmente 

durante a 
colocação do 

implante. Após a 
colocação do 

implante, o nervo 
é 

reposicionado 
sobre a face 

lateral do 
implante. Nessa 

técnica, há 
manipulação 

direta do nervo. 
Isso comumente 
leva a distúrbios 
neurossensoriais 
temporários na 
região suprida 
pelo nervo no 
lábio inferior 
e na área do 

queixo. 

RAHPEYMA, A.; 
KHAJEHAHMADI, 

S. (2019) 

Este artigo relata 
o primeiro caso 

de fratura 
bilateral do corpo 

mandibular 
ocorrida durante 
a transposição 

do nervo alveolar 
inferior. 

Transposição 
do nervo 
alveolar. 

A transposição 
do nervo alveolar 

inferior é uma 
cirurgia adjuvante 

útil em 
implantodontia, 
quando há osso 
insuficiente entre  
a crista e o canal 
dentário inferior. 

As complicações 
geralmente se 

concentram nas 
alterações 

neurossensoriais 
do lábio inferior; 

no entanto, a 
fratura 

mandibular é 
relatada como 

uma complicação 
rara. 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Foi possível verificar no Quadro 2, as demais técnicas existentes para a 

implementação de implantes em mandíbulas atróficas, assim como suas 

vantagens e desvantagens. 
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Quadro 2. Artigos identificados na revisão, segundo autor, ano de publicação, objetivo, técnicas, 

vantagens e desvantagens. 

Autor e ano Objetivo Geral Técnica Vantagens Desvantagens 

TERRAMAR, R et 
al. (2014) 

O objetivo deste 
estudo foi avaliar 

os enxertos 
ósseos autógenos 

removidos de 
áreas intrabucais 
e sua eficácia em 

relação à 
osseointegração 

na área 
enxertada. 

Enxertos ósseos 
onlay 

Baixa morbidade 
operatória inferior 

quando 
comparada aos 
demais tipos de 

enxertos 
extrabucais. 

Apresenta uma 
limitada quantidade 

de células 
mesenquimais 
indiferenciadas, 

além de ser mais 
comum 

complicações pós-
operatórias. 

FABER, 
AZEVEDO E 
NAIR, (2005) 

NESI, H. (2001) 

Esse artigo revisa 
a literatura sobre 
o assunto com o 

objetivo de 
proporcionar ao 
ortodontista e ao 

cirurgião 
bucomaxilofacial 
uma abordagem 
atualizada das 
características 

biológicas e 
clínicas dessa 

técnica. 

Distração 
osteogênica 

Não necessita de 
enxertos ósseos, 

ausência de 
morbidade da 
área doadora, 
inexistência de 

limite para o 
aumento ósseo, 

tecido ósseo 
vitalizado e 
crescimento 

simultâneo de 
tecido mole. 

Tratamento longo, 
custo elevado, risco 

de infecção, 
necessidade de um 

aparato distrator. 

GARRASTAZU, 
L. (2011) 

PEREIRA, N. 
(2012) 

Esta revisão 
buscou 

apresentar a 
evolução mais 

recente da ROG – 
Regeneração 

Óssea Guiada, 
nas suas 
diferentes 

aplicações, além 
dos 

resultados obtidos 
pelos diversos 
biomateriais 

utilizados 

Regeneração 
óssea guiada 

Ajuda na 
formação de osso 

em casos de 
reabsorção óssea 
para tratamento 
com implantes. 

A instabilidade das 
membranas 

reabsorvíveis, sendo 
fixada por meio de 
adesivos químicos 

para otimizar a 
reparação óssea. 

FERREIRA, J. 
(2009) 

Objetiva discutir, 
através de uma 

revisão 
bibliográfica 

ampla os 
implantes 

dentários curtos, 
suas 

características e 
indicações, dando 

ênfase aos 
aspectos 

Implantes Curtos 

Pode ser utilizado 
em reduzida 

altura óssea ou 
acidentes 

anatômicos. 

Estabilidade 
primária, distribuição 

de forças. 



11 

 

biomecânicos 
destes. 

ARAÚJO, 
F.(2014) 

O objetivo deste 
estudo foi avaliar 

os índices de 
lesão ao nervo 
alveolar inferior 
(NAI), após a 
realização da 
osteotomia 

vertical intraoral 
dos ramos 

mandibulares 
(OVIRM) para 
correção da 
prognatismo 
mandibular, 

comparando-os 
com os relatos da 

literatura. 

Osteotomia 
vertical do ramo 

mandibular 

Menor incidência 
de lesão no NAI. 

Danos ao NAI (9% a 
22%) dos casos 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Segundo Rathod et al. (2018, p. 2), a lateralização do nervo alveolar inferior 

(LNAI) é um procedimento cirúrgico muito delicado, nele é envolvido a exposição 

do feixe neuro vascular do seu compartimento ósseo e uma retração adequada 

durante a colocação imediata do implante. Por isso, esse procedimento deve ser 

feito por profissionais que possuem boa experiência clínica e alto conhecimento 

de anatomia e habilidade para tratar possíveis complicações. Caso a distância 

entre a crista alveolar e borda superior do canal inferior for menor que 8 mm, é 

indicado realizar a lateralização do nervo alveolar inferior (NAI) para assim ser 

possível a colocação de implantes mais longos. Nesse caso o NAI será retraído 

lateralmente e após a colocação do implante o nervo será reposicionado sobra 

a face lateral do implante. 

É importante ressaltar que a técnica de lateralização e transposição do NAI 

manipula diretamente o nervo, portanto, é comum que ocorra distúrbios 

neurossensoriais na região, contudo no estudo conduzido por Rathod et al. 

(2018) o tempo médio para a recuperação completa é de apenas 3 meses. 

Para Vetromilla et al. (2014, p. 4), nos últimos anos o reposicionamento do IAN 

tem sido amplamente utilizado como forma alternativa aos implantes curtos e 

aos enxertos ósseos de pacientes que não possuem altura óssea suficiente para 

a realização do tratamento convencional. Os implantes osseointegrados quando 
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combinados com o reposicionamento do NAI apresentam risco menor de perda 

óssea do que os implantes curtos. Em situações com altura inferior à mínima de 

implantes curtos, nesse caso 5 mm, a técnica de lateralização do NAI é a 

indicada. O procedimento nesse caso também irá aumentar a resistência às 

forças oclusais e promove boa proporção entre o implante e a prótese. A técnica 

também apresenta desvantagens, não recupera a anatomia do cume alveolar e 

temporariamente ela enfraquece a mandíbula. 

A técnica de lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) permite instalar 

implantes com o objetivo de corrigir o posicionamento ou de aproximar do ideal, 

melhorando a possibilidade da visão direta no momento da cirurgia. Utiliza-se o 

corpo cortical superior e basal da mandíbula, dessa forma o implante é envolto 

em um osso de melhor qualidade, ao contrário do que acontece na reconstrução 

de implantes instaladas na região com enxertos. Quando comparado a 

reconstrução com enxertos, a lateralização não precisa de áreas doadoras, 

sendo assim, reduz a morbidade do paciente, reduz os custos, fornece a 

instalação pronta de implantes longos e evita que pacientes necessitem esperar 

prazos longos, cerca de seis a oito meses, pelo tratamento. As desvantagens da 

LNAI estão associadas as complicações que podem ocorrer, como: disfunção 

neurossensorial, fratura mandibular e osteomielite. A técnica também não 

recupera a anatomia original da mandíbula, podendo levar a um 

comprometimento estético de reabilitação protética (PIMENTEL et al., 2016). 

Com relação a possibilidade de fratura mandibular, Rahpeyma e Khajehahmadi 

(2019, p. 1), afirmam que a fratura mandibular é extremamente rara após a 

transposição do nervo alveolar inferior. Quando ocorre, deve ser tratada de 

acordo com as experiências anteriores do cirurgião e as complicações que 

geralmente ocorrem estão relacionadas nas alterações neurossensoriais do 

lábio inferior, no caso, a fratura mandibular está relacionada a um evento 

iatrogênico do cirurgião. 

Para Morrison, Chiarot e Kirby (2002), é importante ressaltar que a transposição 

do NAI também vai resultar na perda de sensações de seu ramo incisivo terminal, 

mas isso não tem importância para pacientes que são edêntulos na região 

anterior da mandíbula, porém pode causar algum distúrbio na sensibilidade 

dentária e periodontal em dentes remanescentes anterior. Outro fator de 

destaque é a perturbação neurossensorial do nervo mentual, dessa forma é 
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preciso estabelecer a relação de risco que isso ocorra, uma vez que evitar esses 

problemas é a razão pelo qual se faz o procedimento. 

Dursun et al. (2016, p. 2). afirmam que a colocação de implante curto é uma 

técnica relativamente nova para casos de altura óssea reduzida em locais 

edêntulos e é uma proposta alternativa que visa redução de custos, morbidade 

e tempo de tratamento. Embora muitos estudos demonstrem que a colocação de 

implantes curtos seja um tratamento previsível, ainda faltam evidências que 

comparem os implantes curtos e longos. Sendo assim é sugerido que implantes 

curtos podem ser preferidos quanto ao tratamento de mandíbula posterior 

comprometida, uma vez que, possui baixa probabilidade de complicações. No 

entanto, a LNAI pode ser viável desde que o canal mandibular não permita a 

inserção de implantes curtos devido à altura óssea limitada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

 Apesar de atualmente existir diversas técnicas para a colocação de 

implantes dentários em mandíbula, a técnica de lateralização e transposição do 

nervo alveolar inferior é muito importante para casos em que a distância entre a 

crista alveolar e borda superior do canal for inferior a recomendada para 

implantes curtos. A técnica é indicada por oferecer os melhores resultados 

nesses casos, além de tempo cirúrgico menor e com resultados de tratamento 

mais rápido, é valido destacar que apesar do dano neurossensorial que é 

causado ao nervo, em poucos meses é recuperado, salvo casos mais graves e 

raros e que incluem processos de iatrogenias do cirurgião. 
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Objetivos: Classificar os terceiros molares impactados e identificar o tipo de 
impacção mais prevalente na população do Oeste da Bahia. 
Métodos: Pesquisa documental retrospectiva, com base nas classificações 
propostas por Winter e por Pell e Gregory, foi realizado um levantamento de 
radiografias panorâmicas de pacientes atendidos em consultório particular e na 
rede pública no município de Barreiras. 
Resultados: Obtivemos que, dentre as radiografias, a maioria pertenciam ao 
gênero feminino. Do total de 149 terceiros molares retidos 77 situavam-se na 
maxila e 72 na mandíbula. 
Conclusão: A maior incidência encontrada foi a angulação vertical A, para os 
terceiros molares superiores, e inferiores vertical A, classe II. 

 
Palavras-chave:Terceiro molar, impacção, classificação. 

 
 
 

ABSTRACT 

 
 

Objective: Classify the impacted third molars and identify the most prevalent 
type of impaction in the population of Western Bahia 
Method: A retrospective documentary research, based on the classifications 
proposed by Winter and Pell and Gregory, a survey of panoramic radiographs of 
patients treated in private practice and public network in the municipality of 
Barreiras was carried out 
Results: We obtained that, among the radiographs, the majority belonged to 
the female gender. Of the total of 149 third molars retained, 77 were in the 
maxilla and 72 in the mandible. 
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Conclusion: The highest incidence found was vertical angulation A for the 
upper and lower third molars, a vertical A, class II. 

 
Key-words: Third Molar, Impaction, Classification 

 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A qualificação de dente incluso é dada ao elemento dentário que estiver 

totalmente coberto por tecido ósseo e/ou mucoso e só pode ser visualizado 

através de meios auxiliares de diagnóstico, como radiografias ou tomografias, 

independentemente de estar em processo fisiológico de erupção ou sofrendo 

alguma obstrução física que o impeça de irromper (MEDEIROS,2003). 

A erupção é um processo contínuo de movimentação de um dente no 

seu local de desenvolvimento para sua posição funcional, os elementos que 

param sua erupção antes de imergir se encontram impactados. Na dentição 

permanente os terceiros molares são os dentes com maior frequência de 

impacção. (NEVILLE,2009) 

O diagnóstico de um dente impactado é realizado por meio de exame 

clínico combinado com exames de imagem, os quais fornecem uma visão 

ampla de toda a região dento-alveolar e estruturas adjacentes (NESS, 2016). 

Emprega-se uma variedade de sistema para classificar os dentes 

inclusos, a maioria dos sistemas foram desenvolvidos baseados em análise de 

radiografias. O sistema mais comum diz respeito a angulação do longo eixo do 

terceiro molar impactado com relação ao eixo do segundo molar adjacente 

(HUPP, 2015). Pell e Gregory desenvolveram mais duas classificações, 

baseando-se na quantidade que o dente impactado que se encontra coberto 

com osso do ramo mandibular, e outra com relação ao plano oclusal (HUPP, 

2015). 

O presente estudo teve como objetivo classificar através de radiografias 

panorâmicas a impacção de terceiros molares no oeste da Bahia, tendo como 

finalidade contribuir com dados epidemiológicos da localidade, de forma que as 



 

 

informações obtidas possam ser utilizadas no desenvolvimento de demais 

pesquisas no tema. 

 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental retrospectiva, 

realizada por coleta de dados. Para a realização da pesquisa foram avaliadas 

200 radiografias panorâmicas, sendo selecionadas 45, obtidas de pacientes 

atendidos em clínica popular e serviço público no município de Barreiras - BA, 

no período compreendido de janeiro de 2019 a março de 2021. 

As radiografias foram avaliadas por meio do iDoc, uma plataforma de 

acesso a exames e imagens odontológicas, onde a classificação dos terceiros 

molares foi realizada por um único examinador, os dados obtidos foram 

redigidos em uma ficha, a qual serviu de base para confecção dos gráficos 

dispostos nos resultados. Foram incluídos nesse estudo, pacientes de ambos 

os gêneros, faixa etária acima de 21 anos, e que apresentassem ao menos um 

terceiro molar retido, e como critério de exclusão pacientes com primeiro ou 

segundo molar ausente. 

Para a avaliação dos terceiros molares utilizou-se a classificação de 

Winter, para verificar a posição do terceiro molar com relação ao eixo do 

segundo molar (Marzola, 1995). 

A classificação de Pell e Gregory foi utilizada para conferir a 

profundidade da inclusão do dente, levando em consideração a altura da face 

oclusal do terceiro molar em comparação a oclusal e cervical do elemento que 

serviu como orientação, e também para verificar a relação do diâmetro mésio-

distal do terceiro molar em relação ao ramo mandibular (Pell e; Gregory, 1995). 

As possíveis inclinações voltadas para vestibular ou lingual não foram 

avaliadas, devido que, necessitaria de uma tomada radiográfica oclusal,  e 

neste estudo foram analisadas somente as radiografias panorâmicas. 



 

 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Do total das 200 radiografias analisadas, 45 possuíam os critérios de 

inclusão sugeridos pela pesquisa. Dentre essas radiografias, 27 (60%) 

pertencem ao gênero feminino, e 18 (40%) ao masculino. 

Do total de 149 terceiros molares retidos, 77 situavam-se na maxila e 72 

na mandíbula. Foram analisados pela classificação de Winter, sendo 

predominante a vertical com 102 (68.45%), 27 (18.12%) encontravam-se na 

posição  mesioangular;  13  (8,72%)  na  posição  distoangular;  7  (4,69%)  na 

horizontal (Gráfico 1). 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1. Distribuição percentual do total de terceiros molares segundo a classificação. 

 
 
 

Conforme a classificação de profundidade de inclusão de Pell e Gregory, 

a mais predominante foi posição A com 76 (51%), seguida posição B com 58 

(38,92%) e posição C com 15 (10.06%) (Gráfico 2). 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição percentual do total de terceiros molares classificados em 

Posição. 

 

 
Ainda sobre a classificação de Pell e Gregory com relação ao ramo 

ascendente da mandíbula, a posição que mais prevaleceu em todos os grupos 

foi a  Classe II com 45 elementos (62.5%). A classe I apresentou 20 (27.8%) e  

a Classe III 7 (9.72%). De acordo com cada elemento, a posição mais 

prevalente nos elementos 38 foi a Classe II , seguida da Classe I e por último a 

Classe III . No elemento 48 a Classe que mais prevaleceu foi a II, seguida pela 

Classe I e por último a Classe III (Gráfico 3). 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 3. Distribuição percentual do total de terceiros molares classificados em 

Classe. 

 
Segundo Neville (2009), na dentição permanente os terceiros molares 

são comumente os elementos com maior incidência de impacção. A extração 

de terceiros molares é uma prática comum em consultórios de especialista e 

clínicos gerais, sendo assim, para facilitar a comunicação entre os 

profissionais, planejamento cirúrgico e prevenir acidentes trans e pós 

operatórios foram desenvolvidas classificações para a identificação da 

impacção desses dentes, as classificações mais utilizadas são as propostas 

por Winter e por Pell e Gregory. Estas classificações servem de prognóstico 

para uma exodontia, servindo de apoio para o cirurgião-dentista planejar o 

procedimento (VASCONCELOS et al. , 2002). 

Santos e Quesada (2009) destacam a importância do profissional 

conhecer estas classificações e suas aplicações na prática odontológica, 

podendo este identificar a necessidade de encaminhar o paciente a um 

profissional mais especializado na área. 

No presente estudo, 60% (27) dos pacientes pertenciam ao gênero 

feminino e 40% (18) ao gênero masculino, sendo que o resultado de maior 

porcentagem para o gênero feminino coincide com o que foi encontrado por 

vários autores. 



 

 
 
 
 
 

5 CONCLUSÃO 

 
 

Com base na amostra avaliada, de acordo com as classificações propostas 

por Winter e Pell e Gregory, concluiu-se que as posições prevalentes para os 

terceiros molares impactados superior foi a angulação vertical (85.71%), 

posição A (53.24%), para os terceiros molares inferiores foram a angulação 

vertical (50%), posição A (48.61%) e Classe II (62.5%). 
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RESUMO 
 

Com o objetivo de proporcionar uma aparência natural e minimizar a artificialidade, as 
próteses atualmente são confeccionadas por resina acrílica. As porosidades em 
próteses dentárias apresentam etiologias multifatorial, tais como: sistema monômero 
x polímero, proporção pó/líquido, expansão e contração térmica, tanto da resina 
acrílica quanto do gesso, perda e absorção de água, pressão no ato da prensagem, 
pressão interna, tamanho e espessura da base de dentaduras e método de 
polimerização. Possivelmente, um dos principais responsáveis pela ocorrência de 
porosidades é o método usado na polimerização da resina acrílica para base da 
dentadura. Valendo-se desse pensamento, pergunta-se: como ficam as porosidades 
das resinas acrílicas quando submetidas a diferentes métodos de polimerização? O 
objetivo do trabalho é analisar e comparar as porosidades das resinas acrílicas 
quando submetidas a diferentes métodos de polimerização. O artigo é fruto de uma 
pesquisa teórica a partir de levantamento bibliográfico de periódicos e teses que 
abordam o tema e de campo. A investigação foi desenvolvida em laboratório protético. 
Foram 36 corpos-de-prova, sendo 18 com tamanho de 43mm x 10mm e 18 corpos- 
de-prova com tamanho de 43mm x 20mm, em 3 métodos de polimerização: método 
com o uso do micro-ondas; método convencional, e o método termopneumohidráulico. 
Após a desinclusão dos corpos-de provas e análise com microscópio com aumento 
de 1000X foi percebido um total de 139 poros aproximadamente. Pode-se concluir que 
utilizando as técnicas corretas e seguindo as orientações dos fabricantes dos 
materiais, é possível diminuir as concentrações de poros nas próteses dentárias. 

 
Palavras-chave: Resina acrílica; Porosidade; Métodos de polimerização. 

 
 

ABSTRACT 
 

In order to provide a natural appearance, minimizing artificiality, dentures are currently 
made of acrylic resin. Porosities in dental prostheses have multifactorial etiologies, 
such as: monomer x polymer system, powder/liquid ratio, thermal expansion and 
contraction, both of acrylic resin and plaster, loss and absorption of water, pressure 
during pressing, internal pressure, denture base size and thickness and polymerization 
method. Possibly, one of the main responsible for the occurrence of porosities is the 
method used in the polymerization of acrylic resin for denture base. Using this thought, 
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the question is: how are the porosities of acrylic resins when subjected to different 
polymerization methods? The objective of this work is to analyze and compare the 
porosity of acrylic resins when subjected to different polymerization methods. The 
article is the result of a theoretical research with methodological procedures from a 
bibliographic survey of periodicals and theses that address the theme and field. The 
investigation was carried out in a prosthetic laboratory in Barreiras. Thirty-six 
specimens were pressed, 18 with a size of 43mm x 10mm and 18 specimens with a 
size of 43mm x 20mm, in 3 polymerization methods, namely: method with the use of 
microwave; conventional method, water bath, and the thermopneumohydraulic 
method. After disembedding and machining the specimens, they were submitted to 
analysis using a microscope with a magnification of up to 1000X, where a low amount 
of pores was perceived, giving a total of approximately 139 pores. It can be concluded 
that with the correct techniques and following the material manufacturers' guidelines, 
it is possible to reduce pore concentrations in dental prostheses, generating quality 
and health. 

 
Key-words: Acrylic resin; Porosity; polymerization method 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A confecção de Prótese é uma área da Odontologia que se destina a substituir 

os dentes naturais ausentes e, com isso, reestabelecer a estética e a funcionalidade. 

Desde a década de 1930, as resinas acrílicas termopolimerizáveis (RATs) têm 

sido amplamente utilizadas na odontologia. A partir da década seguinte, elas 

passaram a ser o material de escolha para a confecção de bases de próteses totais 

em substituição à baquelite e vulcanite, bem como para a confecção de próteses 

maxilofaciais (NEVES; VILLELA, 1999). 

A polimerização da resina acrílica ocorre devido a uma reação de adição, em 

que as moléculas de peróxido de benzoíla presentes no pó (polímero) se rompem e 

formam radicais livres que reagem com uma molécula de monômero disponível 

contida no pó/líquido para iniciar o crescimento da cadeia do polímero. Essa reação 

exotérmica ocorre a partir de 60 ° C e pode ser ativada por calor (ANUSAVICE, 2005). 

No entanto, o tratamento da RAT é tradicionalmente realizado em moldes 

dentro de muflas metálicas imersas em água aquecida, denominada polimerização 

pelo método convencional (CANADAS, 2006). 

Como a utilização no tratamento de bases de próteses é demorada, fator 

raramente presente no dia a dia de uma clínica odontológica. Por esse motivo, 

técnicas alternativas de polimerização têm sido propostas (BARBOSA et al., 2003; 

TURANO; FERREIRA; TURANO, 2003). Com isso, a obtenção de melhores 



 
 

 

propriedades mecânicas, resistência e polimento para oferecer maior conforto e 

atender aos requisitos: retenção, estabilidade e estética protética (ANUSAVICE, 

2005). 

De modo geral, a porosidade das RATs é um fenômeno complexo e de origem 

multifatorial (COMPAGNONI et al., 2004; CLEATON-JONES; FATTI, 1986), podendo 

ser decorrente do método de polimerização, do tipo de resina acrílica utilizada e até 

mesmo da geometria do corpo de prova. Os poros da RAT podem ser internos e / ou 

superficiais. 

Os internos são considerados zonas de estresse levando à vulnerabilidade a 

fraturas e distorção das bases das próteses, enquanto os superficiais dificultam a 

limpeza e comprometem as propriedades físicas e estéticas (ANUSAVICE, 2005; 

PERO et al., 2006). 

Fatores como altos níveis de monômero residual alteram as propriedades da 

resina acrílica e podem contribuir para a formação de poros. A Academy of Dental 

Prostheses (1968) determina que para uma prótese ser higienicamente aceitável não 

deve ter poros, pois a porosidade diminui a resistência ao manchamento do material, 

promove o depósito de tártaro e adesão de outras substâncias. Uma base protética 

com superfície porosa é um meio ideal para a proliferação de microrganismos como 

Cândida albicans (GANZAROLLI, 2001). 

De acordo com Goiato et al., a ocorrência de porosidades em próteses envolve 

o tempo de uso e a resistência, assim, impossibilita o uso da prótese pelo trauma 

causado por contato, irrita a mucosa por conta do acúmulo de microrganismos e 

matéria orgânica os quais dificultam a higienização. 

Considerando que um ciclo de polimerização incorreto pode causar danos e 

distorções à peça e, ainda podem causar fraturas, várias pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas buscando-se melhorar a resistência das resinas acrílicas, utilizando, 

para isso, novos métodos de polimerização (Barbosa et al., 2003). 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo analisar e comparar as 

porosidades das resinas acrílicas quando submetidas a diferentes métodos de 

polimerização. 



 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PRÓTESE DENTÁRIA 

 

A cavidade bucal é um ecossistema microbiológico repleto de microrganismos 

em equilíbrio saprofítico. Assim, a instalação de elementos artificiais na cavidade 

bucal como as próteses dentárias, capazes de restituir a forma, a função e a estética, 

podem interferir ou colaborar para o desenvolvimento clínico ou subclínico de 

processos patológicos resultantes da associação prótese – microrganismo (FALCÃO, 

SANTOS, SAMPAIO, 2004). 

A odontologia avançou muito, principalmente, na área preventiva, entretanto, o 

envelhecimento da população aliado a enorme prevalência de cáries tem ocasionado 

a um número elevado de desdentado, seja de forma parcial ou total. Isso é resultado 

da assistência bucal inexistente para boa parte da população (SILVA, 2006). 

Portanto, uma prótese total é constituída de uma base de resina acrílica em que 

são montados os dentes artificiais. Essa base, além de suporte, é também 

responsável pela estabilidade, retenção e distribuição das forças mastigatórias ao 

rebordo subjacente. 

Com isso, a elevada procura por tratamento protético com o objetivo de restituir 

a função mastigatória, estética e fonética é uma realidade, pois a odontologia está 

sempre em busca de melhorias para os indivíduos. Há os seguintes tipos de próteses 

no mercado: Parcial Removível (PPR) que atende pacientes parcialmente 

desdentados e a prótese Total (PT), quando o paciente é completamente edêntulo. 

Vale a pena mencionar que esses tipos de próteses são indicados com frequência 

porque têm baixo custo, exige pouco tempo, isso quando comparadas com próteses 

fixas ou implantes. Portanto, constituem uma alternativa muito boa para minimizar 

problemas de natureza bucal (GOIATO,2005). 

 
2.2 MÉTODOS USADO NA POLIMERIZAÇÃO E AVANÇO DO USO DO MICRO- 
ONDAS. 

 
Inicialmente, é pertinente conceituar as resinas acrílicas que são compostos 

orgânicos classificados como polímeros, produzidos sinteticamente e cuja química 

baseia-se no carbono, hidrogênio e em outros elementos não metálicos. Após serem 

moldadas e endurecidas, podem apresentar características fibrosas, borrachóides, 



 
 

 

resinosas e rígidas, estas determinadas por sua morfologia molecular (CAMACHO, 

SVIDZINSK; FURLANETO; LOPES; CORRÊA, 2014). 

A polimerização é definida como uma série de reações químicas, a partir das 

quais um grande número de moléculas menores, unitárias, chamadas de monômeros 

se unem formando uma macromolécula ou polímero. Basicamente todo polímero é 

formado a partir de uma unidade estrutural simples, particularmente recorrente, e que 

essencialmente se relaciona com a estrutura do monômero (CAMACHO, SVIDZINSK; 

FURLANETO; LOPES; CORRÊA, 2014). 

Foi Nishii (1968) que relatou que as micro-ondas são geradas por um 

magnetron de 2.450 MHz, na forma de ondas eletromagnéticas de 12,0 cm de largura. 

Essa energia é gerada por um oscilador magnético e quando um objeto irradia é 

absorvida e instantaneamente transformada em calor. Essa condição energética 

permite que as moléculas de metacrilato de metila (MMA) se orientem no campo 

eletromagnético, mudando sua direção cerca de cinco milhões de vezes por segundo, 

gerando inúmeras colisões intermoleculares que causam rápido aquecimento. 

Desse modo, se o calor necessário para quebrar as moléculas de peróxido de 

benzoíla (ativador) em radicais livres pode ser gerado dentro da RAT, a temperatura 

externa da mufla pode ser mantida baixa e o calor gerado pelo início da polimerização 

pode ser disperso mais eficientemente. Dessa forma, a polimerização pode ser mais 

rápida, minimizando os riscos inerentes ao próprio tratamento da RAT, como a 

porosidade, pois a transferência de calor por diferentes estruturas (mufla, gesso e 

padrão) é eliminada, até que atinge a resina acrílica. 

Em seguida, Nishii (1968) descreveu um método capaz de reduzir o tempo de 

polimerização da RAT, evitando a formação de porosidade interna, principal evento 

que afeta a alteração de suas demais características físico-químicas e mecânicas, 

publicando assim o primeiro estudo de viabilidade uso de polimerização por energia 

de microondas. 

Após o experimento, foram avaliadas as seguintes propriedades físicas: 

porosidade, sorção de água, dureza Brinell, resistência à tração, resistência 

transversal e deformação transversal, repetição da resistência transversal, resistência 

à retenção de dentes artificiais e adaptação da base das próteses. Ele observou que 

com a redução da energia de alta frequência, ou seja, da potência era possível obter 

uma RAT sem porosidade e com tais propriedades físicas satisfatórias. (KELLER; 

LAUTENSCHLAGER, 1985). 



 
 

 

No entanto, NEPPELENBROEK et al. (2006) disse em seu estudo que a 

utilização da energia de micro-ondas foi proposta inicialmente para a avaliação de seu 

efeito na desinfecção de resinas acrílicas contaminadas com microrganismos 

patogênicos. 

Segundo, GANZAROLLI et al. (2009), as resinas acrílicas odontológicas foram 

introduzidas por volta de 1940, substituindo a borracha vulcanizada, pois apresentava 

propriedades físicas e mecânicas satisfatórias, mas não oferecia estética às próteses, 

o que se conseguiu com a utilização das resinas acrílicas. Portanto, além de possuir 

melhor estética, as resinas acrílicas apresentam maior facilidade de processamento e 

reparo. 

Para evitar a porosidade, De Clerck (1987) utilizou ciclos com temperaturas 

mais baixas por longos períodos, evitando que o ambiente externo esquentasse mais 

que o interno da mufla, permitindo a retirada do calor. Entretanto, se o calor necessário 

para quebrar o peróxido de benzoíla em radicais livres (60 ° C) pudesse ser gerado 

dentro da própria resina acrílica, a temperatura fora da mufla permaneceria baixa. 

Desta forma, o calor da reação de polimerização seria removido com maior eficiência, 

minimizando o risco de porosidade da resina acrílica. Para Firtell e Harman (1983) e 

Wolfaardt, Cleaton-Jones e Fatti (1986), as porosidades das resinas acrílicas tratadas 

pelo método convencional aumentam na proporção com o aumento da espessura da 

resina acrílica. 

Um dos fatores de maior relevância, desde o início da confecção das próteses 

totais até os dias atuais, é a porosidade das bases das dentaduras, que diminui 

consideravelmente as propriedades técnicas da resina acrílica, tornando a sua 

higienização bastante difícil. Por outro lado, a porosidade também causa perda de 

resistência tornando a dentadura mais fraca (SAMUEL et al, 1996). 

Considerando que, o método de polimerização em micro-ondas utilizado 

inicialmente por Nishii foi justificado e aprovado por diversos autores pelas vantagens 

oferecidas, como grande economia de tempo no processamento da resina e o 

aumento do grau de polimerização. O aquecimento fornecido pelas microondas 

permite que o interior e o exterior do objeto irradiado sejam aquecidos igualmente, e 

isso faz com que a temperatura aumente muito rapidamente, acelerando a 

polimerização. 

Segundo Pero (2005) é fundamental que os ciclos de polimerização em micro- 

ondas sejam definidos e selecionados adequadamente pelos dentistas, isso porque a 



 
 

 

porosidade precisa ser minimizada e as propriedades mecânicas da resina acrílica 

não sejam prejudicadas, pois esse processo de polimerização apresenta muitas 

vantagens tais como: economia de tempo e higienização durantes os procedimentos 

laboratoriais. 

Uma característica que preocupa e não desejável é a porosidade na resina 

acrílica. Essa condição tem diversas causas: a proporção pó/líquido incorreta, falta de 

agregação das partículas do pó no líquido, inclusão da resina em estágio inadequado, 

incorretos ciclos de polimerização e manipulação. Alguns estudiosos afirmam que o 

ar incorporado à mistura de resina quando o polímero é misturado ao monômero não 

é completamente liberado, e isso, adicionado à contração de polimerização são 

fatores decisivos na geração de poros (PERO,2005). 

Outro fator causador de formação de poros são os níveis altos de monômero 

residual que prejudicam as propriedades da resina acrílica. 

Firtell & Harman (1983), investigaram a relação da porosidade com a espessura 

da resina acrílica ao utilizarem uma resina própria para polimerização em água em 

ebulição por 20 minutos. Os autores constataram que a porosidade aumenta com o 

aumento da espessura da resina. 

 
2.3 ESTUDO E COMPARAÇÃO DOS TRÊS MÉTODOS DE POLIMERIZAÇÃO 

 
 

Para Phillips (1993), os métodos de polimerização de resina acrílica variam 

entre a chamada polimerização de bancada (para as resinas ativadas quimicamente) 

e o método em que a polimerização é feita com a imersão da resina, incluída em mufla, 

em água fervente por um determinado tempo (ciclos em banho de água aquecida), 

conforme a técnica a ser utilizada (método de cura longo ou método de cura rápido). 

Um terceiro método se baseia na polimerização através da energia de microondas, 

utilizando-se também de resina acrílica termo polimerizável. 

Para ANUSAVICE (2005), o processo de aquecimento empregado para realizar 

a polimerização é chamada de ciclo de polimerização ou cura. Um desses ciclos 

consiste em processar a RAT em uma temperatura constante do banho maria a 74ºC 

durante 08 horas ou mais, sem que a água entre em ebulição. O ciclo rápido consiste 

em colocar o material submerso em água, elevar a temperatura a 74ºc e permanecer 

por 60 minutos para que ocorra a polimerização das porções mais espessas. A seguir, 

a temperatura da água é elevada a 100ºC, em ebulição, durante 60 minutos para 



 
 

 

polimerizar as porções mais finas. Após o processo de polimerização, o resfriamento 

deve ser feito durante 30 minutos na água em que foi feita a polimerização e, 

completado à temperatura ambiente. 

Em 1988, (Al DOORI et al), ao realizarem o mesmo tipo de estudo comparativo, 

concluíram que a polimerização em micro-ondas não ofereceu nenhuma vantagem 

em relação aos sistemas de polimerização em água. Observaram que somente bases 

inferiores a 3mm não estão sujeitas ao aparecimento de bolhas. 

No trabalho de REITZ et al (1995), polimerizaram corpos-de-prova de 25mm x 

12mm x 2,5mm de espessura em microondas e água. Os autores não notaram 

diferença quanto à porosidade, ao passo que, em experimentos com corpos-de prova 

de 30mm x 10mm x 10mm, a porosidade em microondas não foi “clinicamente” 

aceitável. Ainda observaram que, aumentando-se o tempo de polimerização e 

diminuindo-se a potência, ocasionava-se uma diminuição do número de poros. Os 

autores observaram a presença de porosidades na região central dos corpos-de-prova 

das bases mais espessas. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foi realizada uma revisão bibliográfica com buscas nas bases de dados como 

Pubmed, SciELO e outras. Palavras-chaves utilizadas: Acrylic Resin;(Resina acrílica); 

Porosity;(Porosidade); polymerization method, (Método de polimerização). Foram 

selecionados e revisados os artigos de maior relevância para melhor entendimento do 

material em estudo. 

A pesquisa em questão é do tipo experimental (IN VITRO), realizada em 

laboratório protético, localizado em Barreiras-Bahia. Materiais e equipamentos 

utilizados na pesquisa foram disponibilizados pela empresa. 

Foram produzidos 36 corpos-de-prova com dois tamanhos diferentes, 18 

corpos-de-prova com 43mm x 20mm e 18 corpos-de-prova com 43mm x 10mm com 

matriz metálica para reprodução e incluídas em muflas para polimerização nos três 

diferentes métodos: Microondas, convencional e Termopneumohidráulico. 

Materiais utilizados para confecção dos Corpos-de-Prova: 



 
 

 

Equipamentos 
 

Descrição Quantidade 

Forno de micro-ondas 01 

Prensa hidráulica 01 

Panela elétrica 01 

Fogão a gás 01 

Compressor 01 

Politriz 01 

Demuflador 01 

Motor de bancada elétrico 01 

Muflas 10 

Panelas 02 

Lamparina 01 

Instrumentais 10 

Chave para mufla 01 

Máquina de vapor vaporjet 01 

Espátulas 03 

Gral de borracha 02 

Mini prensas 04 

Total geral 44 

Figura 1- Quadro demonstrativo da lista de equipamentos usados na pesquisa. Fonte: dados da 
pesquisa,2021 

 
Materiais. 

 

Descrição Quantidade 

Cera 05 cx 

Gesso comum 10 kg 

Gesso pedra 05 kg 

Lixa 04 fls 

Materiais de escritório 20 unid. 

Placa de vidro 01 Unid 

Isolante 02 Lt. 

Resina acril. termo palaton 01 kg 



 
 

 

Monômero acri termo palaton 01 Lt. 

Vaselina 01 Pt. 

Brocas 04 unid. 

Escova para polimento 02 unid. 

Flanela para polimento 02 unid. 

Bastão vip bril p/polimento 02 unid. 

Óculos de proteção 01 unid. 

Gás butano 01 Unid 

Energia e água consumo 01Unid 

Total geral 63 ítens 

Figura 2- Quadro demonstrativo da lista de materiais usados na pesquisa. Fonte: dados da 
pesquisa,2021 

 

Figura 3 – Silicone zetalabor de laboratório para confecção dos moldes da matriz metálica em forma 
de muralha. Fonte: https:/ /  www. ibomrio.  c om/ 

 
 
 

Figura 4 – Matriz metálica moldada com silicone e incluída em gesso na mufla para microondas e 
convencional com intenção de gerar o molde. Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

https://www.ibomrio.com/


 
 

 

 

Figura 5 – Molde gerado das matrizes metálicas, prontas para receber a resina acrílica e fazer a 
prensagem. Fonte: dados da pesquisa,2021. 

 

Figura 6 – Pote de resina acrílica da marca Palaton usada nas prensagens. Fonte: 

Dentalweb.com.br 

 

 
As resinas foram manipuladas, prensadas e polimerizadas conforme as 

recomendações dos fabricantes, como proporção pó/líquido, e os ciclos no aparelho 

de microondas e panela elétrica, tempo e temperatura e a cocção em panela 

convencional. 

 

 

Figura 7– Modelo de muflas e prensa hidráulica. Fonte: shopingdoprotetico.com.br 



 
 

 

 
 

Figura 8 – Método da polimerização convencional, em banho maria. Fonte: dados da pesquisa,2021. 
 
 

Figura 09 – Polimerização em Panela elétrica Termopneumohidrálicae Polimerização em Microondas. 
Fonte: dados da pesquisa,2021. 

 



 
 

 
Figura 10 – Acabamento com lixa e corte dos corpos-de-prova em duas partes, onde há muitos 
poros.Fonte: dados da pesquisa,2021 

 

Figura 11 – Polimento com flanela e pedra pomes dos corpos-de-prova. Fonte: dados da pesquisa,2021 

 
Figura 12 – Uma visão aumentada das metades com os poros em tinta.Fonte: dados da pesquisa,2021 

 
Figura 13 – Microscópio utilizado na pesquisa. Fonte: dados da pesquisa,2021 



 
 

 

 
Figura 14 – Captura de imagem pelo microscópio com uso de tinta. Fonte: dados da pesquisa,2021 

 

Os corpos-de-prova foram obtidos com o uso das matrizes metálicas conforme 

figura 4, incluídas nas muflas de latão da marca OGP, para uso convencional e 

plástico de engenharia da marca VIP, para uso em microondas como é possível 

observar nas figuras 5, foram prensadas na prensa de marca VH, figura 7, o gesso 

utilizado foi pedra tipo 3 e a resina utilizada foi a palaton, figura 6. 

No método convencional (banho maria), na figura 8, a mufla é prensada com 

placas de Geton a 2.000 Kgf, da marca OGP, foram introduzidas na panela em água 

fria, e liga-se o fogão até que entre em ebulição, média de 100ºC e permanece por 

30min, após abaixa a chama do fogão permanecendo por mais 60 min, e por fim 

aumenta a chama, voltando a entrar em ebulição por mais 30 min. perfazendo um total 

de 120 minutos. 

No método micro-ondas, a mufla com corpos-de-prova foram processadas, era 

da marca PHILCO, conforme figura 9, com 1.400 watts de potência, utilizando o ciclo 

de 20 minutos a 10% de potência, mais 5 minutos com 30% de potência. 

Na panela elétrica, da marca VRC, termopneumohidráulica, figura 9, a mufla é 

inserida no interior com água fria e logo em seguida é feita a programação 

digitalmente, controlando temperatura 100ºC, tempo 60 minutos e pressão iniciada 

com 60 libras. A panela inicia, e quando concluída emite o alerta, sinal sonoro. 

Após o fim dos ciclos de polimerização em cada método, as muflas foram 

abertas, quando resfriadas totalmente e os corpos-de-prova retiradas com uso de 

martelete pneumático, iniciou-se a fase de acabamento e polimento, conforme figura 

10 e 11, e aquelas com grande número de poros foram partidas ao meio para facilitar 

a visualização e contagem com o uso do microscópio, como mostrado nas figuras 11 

a 13, onde são mostrados os poros com magnificação de até 1000 X de aumento. 



       
           

       
             

       

            

           

 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Analisando os corpos-de prova produzidos, verificou-se pouca existência de 

poros, os resultados mostram um aumento de poros em apenas um corpo-de-prova 

do método convencional e dois corpos-de-prova do método microondas, os quais 

juntando os três produziram a maior quantidade de poros, superior aos demais corpos- 

de-prova. 

 
 

Figura 14-Corpos-de-provas. Fonte: dados da pequisa,2021 

 
 

Neste gráfico abaixo, verificou-se o resultado em que o grande número de 

poros no método convencional está concentrado em apenas um corpo-de-prova, e 

que o segundo maior, método micro-ondas, concentraram-se em dois corpos-de- 

prova. 

 
 

 
 

         

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15- Média dos Corpos-de-prova. Fonte: dados da pesquisa,2021 



 
 

 

O resultado abaixo em forma de pizza, mostram os dos corpos-de-prova nos 

tamanhos 43mm x 10mm, 10 poros para microondas, 8 poros para 

termopneumohidráulico e 10 poros para o método convencional. 

 

 

 
Figura 16- Poros dos Corpos-de-prova. Fonte: dados da pesquisa,2021. 

 

 
Enquanto que os resultados para os corpos-de-prova maiores, a porosidade 

em grande número foi para o método convencional, com 76 poros, ficando 27 para 

micro-ondas e 8 para o método termopneumohidráulico. 

 

 

 
Figura 17- Poros dos Corpos-de-prova. Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Em 2001, Almeida et al, em estudo comparativo de polimerização de resinas 

para base de prótese total, comparando banho de água convencional, panela com 

pressão e microondas para corpos-de-prova de 64mm x 10mm e 64mm x 3,3mm, 



 
 

 

concluíram que os níveis de porosidade em todos os testes foram compatíveis com o 

bom desempenho clínico. 

No trabalho de TURANO, (2003), foram utilizados corpos-de-prova em 

espessuras variadas, aquela que mais se aproximou desta pesquisa foi 32mm x 10 e 

30mm x 15mm, polimerizadas nos três métodos, foi possível concluir que com o 

método termopneumohidráulico mostrou-se superior aos demais, resultado que 

corrobora com esta pesquisa. 

De acordo com o trabalho de dissertação de LESSA, (2010), foram 

confeccionados 45 corpos de provas, sendo 15 pequenos, 15 médios e 15 grandes, e 

com recorte na lâmina de cera 7, foram obtidos mais 15 modelos, totalizando 60 

corpos-de-prova para 3 grupos diferentes conforme os métodos de polimerização, 

apresentando resultados semelhantes, em que ela confirmou não existir diferenças 

estatisticamente significantes. Foi possível observar que, independentemente do 

método de processamento a porosidade foi diretamente proporcional ao volume dos 

corpos-de-prova. 

 
 

Figura 18- Imagem dos Corpos-de-prova. Fonte: LESSA, 2010. 



 
 

 

Neste  contexto,  PALASKAR,  (2019),  afirma  que   as   resinas   acrílicas 

con encionais polimerizadas no método con encional exibiram a menor porosidade 

superficial, independentemente da espessura da amostra esinas acrílicas para 

microondas e polimerizadas por microondas exibiram  aumento  estatisticamente  

insi nificante na porosidade em comparação com resinas acrílicas con encionais de 

cura por calor polimerizadas por método con encional  

 
 

   

Figura 19 – Imagem dos corpos-de-prova evidenciando porosidade. Fonte: PALASKAR, 2019. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para todos os corpos-de-prova prensados, dentro das técnicas e conforme as 

recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, como duração do ciclo de 

cocção, temperatura e pressão, pode-se observar resultados satisfatórios 

comparados aos trabalhos de outros pesquisadores, visto que, em apenas 3 dos18 

corpos-de-prova maiores, 43mm x 20mm foram de fato atingidos pela porosidade e 

os corpos-de-prova menores 43mm x 10mm, pequenos poros dispersos. 

Portanto, a interação de outros materiais quando utilizados métodos diferentes 

de polimerização é bastante significativa, no entanto, é importante que novas 

pesquisas sejam realizadas na busca de procedimentos para diminuir a porosidade e, 

ao mesmo tempo, aumentar a resistência das próteses acrílicas. 

COM 



 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
ACADEMY OF DENTURE PROSTHETICS. Final report of the workshop on the 
clinical requirements of ideal denture base materials. J. Prosthet. Dent., St. Louis, 
v. 20, n.2, p. 101-105, Aug. 1968. 

 
AL DOORI, D. A comparison of denture base acrylic resins polymerized by microwave 
irradiation and by conventional water bath curing systems. Dent. Mater, Copenhagen, 
v. 4, n. 1, p. 2532, Feb. 1988. 

 
ANUSAVICE, K. J. Phillips. Materiais Dentários. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 764p. 

 

ALMEIDA, H. C. et al. Estudo comparativo da polimerização para base de 

prótese total removível (PTR). Pesq. Odontol. Bras., v.15, p. 105 (Anais da 18ª 

S.B.P.q.O.), 2001. 

 

BARBOSA, D.B. Avaliação da resistência à flexão e da porosidade de resina 

acrílica polimerizada em diferentes ciclos por meio da energia de microondas. 

2003. 101 f. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral) – Faculdade de Odontologia, 

Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2003. 

 

CANADAS, M. D. B. et al. Resinas para esclerótica: estabilidade de cor, 

rugosidade superficial e porosidade após diferentes ciclos de calor. In: Anais 

do VIII Congresso Interno de Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, 2006. v. 12. p. 36-36. Disponível em: 

<http://www.usp.br/siicusp/Resumos/14Siicusp/472.pdf>. Acesso em: 20 de out. de 

2020. 

 

CAMACHO, Daiane Pereira; SVIDZINSKI, TEREZINHA INEZ ESTIVALET; 

FURLANETO, MÁRCIA CRISTINA; LOPES, MURILO BAENA, CORRÊA, GIOVANI 

DE OLIVEIRA. Resinas acrílicas de uso odontológico à base de 

polimetilmetacrilato. 2014. Disponível em: 

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20140515_200125.pdf. Acesso em 20 de 

maio de 2021. 

 

COMPAGNONI, M. A. et al. The effect of polymerization cycles on porosity of 

microwave-processed denture base resin. Prosthet Dent, St Louis, v. 91, n. 3, p. 

281-285, June 2004. 

 

COUNCIL ON DENTAL MATERIALS AND DEVICES. Revised American Dental 

Association Specification No.12 for denture base polymers. J. Am. Dent. Assoc., 

Chicago, v.90, n.2, p.451-458, Referências 70 Feb. 1975 

 

DE CLERCK, J. D. Microwave polymerization of acrylic resins used in dental 

prosthesis. J Prosthet Dent, St. Louis, v. 57, n. 5, p. 650-658, May. 1987. 

http://www.usp.br/siicusp/Resumos/14Siicusp/472.pdf
https://www.mastereditora.com.br/periodico/20140515_200125.pdf


 
 

 

DOGAN, A.; BEK, B.; CEVIK, N.N.; USANMAZ, A. The effect of preparation 

conditions of acrylic denture base materials on the level of residual monomer, 

mechanical properties and water absorption. J. Dent., Bristol, v.23, n.5, p.313-318, 

Oct. 1995. 

 

FALCÃO, AFP; SANTOS, LB; SAMPAIO, NM. Candidíase associada a próteses 
dentárias. Sitientibus, Feira de Santana, n 30, p.135-146, jan/jun. 2004. 

 
FIRTELL, D. N.; HARMAN, L. L. Porosity in boilable acrylic resin. J Prosthet Dent, 

St Louis, v. 49, n. 1, p.133-134, Jan. 1983. 

 

 IG E Ô , M S et al “Porosity, water sorption and solubility of denture base 

   y                 y      z              t       y                  w     ” Journal of applied  

oral science: revista FOB vol. 26 (2018). Disponível em: 

https://europepmc.org/article/pmc/5933837. Acesso em: 25 de out. de 2020. 
 

FIRTELL, D.N.; HARMAN, L.L. Porosity in boilable acrylic resin. J. Prosthet. Dent., 

St. Louis, v.49, n.1, 133-134, Jan. 1983. 

 

GANZAROLLI. S. M. Avaliação da adaptação, porosidade, resistência à 

flexão e ao impacto de resinas acrílicas. 2001. 81 f. Tese (Doutorado) – 

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 

2001. 

 

GANZAROLLI, S. M.; RACHED, R.N.; GARCIA, R.M.R.; DEL BEL CURY, A. 

Resistência de união entre dentes artificiais e bases de próteses 

polimerizadas com microondas. Pós-Grad. Rev. Fac. Odontol. v.2, n.2, p., 

Jul/dez., 2009 

 

GOIATO, MC, Rahal JS, Gennari Filho H, Fajardo RS, Goiato MC, Rahal JS, Gennari 
Filho H, Fajardo RS, Gonçalves WA. Avaliação da alteração dimensional e 
porosidades em resinas acrílicas entre métodos de polimerização convencional 
e por microondas. Rev. Fac. Rev. Fac. Odontol Porto Alegre. 2000; 42 (2):37-40. 
2000; 42 (2):37-40. 

 
GOIATO, M.C; GUIOTTI, A.M; GENNARY, FILHO. H; FAJARDO, R.S; ASSUNÇÃO, 
W. G. Influência da desinfecção química na alteração dimensional linear e 
manutenção dos detalhes dos materiais elastoméricos de registro de mordida. 
Rev Bras Prot Clin & Lab. 2001; 3(12):117-25. 

 
 

KELLER, J. C.; LAUTENSCHLAGER, E. P. Porosity reduction and its associated 

effect on the diametral tensile strength of activated resins. J Prosthet Dent, St. 

Louis, v. 53, n. 3, p. 374-379, Mar. 1985. 

 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6. 
ed. 5. Reimp. São Paulo: Atlas, 2007. 

https://europepmc.org/article/pmc/5933837


 
 

LESS , L M de Lima, f çã x tê t             
            í t z f t ét         
           t Dissertação Mestrado em línica dontoló ica ni ersidade 
 ederal de Juiz de ora, Juiz de ora, 010 Lessa irley Maria de Lima  

 
 
NEVES, A. C. C.; VILLELA, L. C. Avaliação da rugosidade da superfície da 

resina acrílica termo polimerizável incolor após acabamento e 

polimento convencionais e após a aplicação de um verniz específico 

para acabamento de resina acrílica. 1999. Disponível em: 

<http://www.fosjc.unesp.br/cob/artigos/v2n2_02.pdf>. Acesso em: 20 de out. de 

2020. 

 

NEPPELENBROEK, K.A.; MIMA, E.G.O.; SPOLIDORIO, D.M.P.; GIAMPAOLO, 

E.T.; VERGANI, C.E.; PAVARINA, A.C. Efetividade da irradiação por 

microondas na desinfecção de resinas reembasadoras rígidas e resina acrílica 

para base de prótese. Revista de Odontologia da UNESP, v.35, n.4, p.305-311, 

2006. 

 

NISHII, M. Studies on the curing of dentures base resins with microwave 

irradiation: with particular reference to heat-curing resins. J Osaka Dent Univ, 

Osaka, v. 2, n. 1, p. 23-40, Feb. 1968. 

 

PALASKAR JN, Singh S, Mittal S. Evaluation and comparison of different 

polymerization techniques, curing cycles, and thicknesses of two denture base 

materials. Indian J Dent Res. 2019 Jul-Aug;30(4):583-589. doi: 

10.4103/ijdr.IJDR_170_16. PMID: 31745057. 

 

PERO, A. C. et al. Influência da polimerização por meio da energia de 

microondas sobre a porosidade interna de base de resina acrílica de prótese 

total superior. Cien Odontol Bras, São Paulo, v. 9, n. 4, p. 76-83, out./dez. 2006. 

 

PERO, Ana Carolina. Avaliação da influência do método de polimerização e da 

espessura da base de próteses totais na porosidade da resina acrílica. 

Dissertação, 2005. Disponivel em: 

file:///C:/Users/Particular/Downloads/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20influenc 

ia%20dos%20metodos%20de%20polimeriza%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 

30 de maio de 2021. 

 

PHILIPS, RW.      t       t        “ k        ”, trad  J J D  Lóssio 9 ed. Rio de 

Janeiro Guanabara Koogan, 1993. 334p. 

 

REITZ, P.V. et al. The use of denture acrylic resin by microwave energy. 

Quintessence Int, v.8, p.547-551, 1985. 

 

SAMUEL SMW et al. Avaliação da porosidade de resinas acrílicas de termo- 

polimerização. Rev. Fac. Odontol. Porto Alegre 1996, 37(1): 18-20. 

http://www.fosjc.unesp.br/cob/artigos/v2n2_02.pdf


 
 

 

SILVA, E. F. A. da; SOUSA, M. L. R. de. Autopercepção da saúde bucal e 

satisfação com a vida em mulheres idosas usuárias de prótese total. Revista 

de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 61- 

65, 2006. 

 

TURANO, L.M. FERREIRA, F, F TURANO, G.V.B. Análise da porosidade da 

resina acrílica Clássico quando submetida a três ciclos diferentes de 

polimerização. PCL, Curitiba, v. 5, n. 23, p. 59-64, jan. /Fev. 2003. 

 

WOLFAARDT, J. F.; CLEATON-JONES, P.; FATTI, P. The occurrence of porosity 

in a heat-cured poly (methyl methacrylate) denture base resin. J Prosthet Dent, 

St. Louis, v. 55, n. 3, p. 393-400, Mar. 1986. 



PESQUISA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA EM FISSURA LABIOPALATINA: 

UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DE QUATRO DÉCADAS 

 
 
 
 
 

Kailla Dantas de Santana¹ 

Suzane Rita dos Reis Santos¹ 

Danielle Marie Macedo Sousa2 

Keila de Oliveira Inácio3 

 
 

 
RESUMO 

 
Os estudos sobre Fissura Labiopalatina investigados nos anais das reuniões anuais 

da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), permitem identificar 

necessidades e planejar intervenções a fim de reduzir impactos relacionados a essa 

malformação e aderir a intervenções que possam somar à pesquisas e tratamentos. 

Realizou-se um estudo de caráter retrospectivo e quantitativo em que foram 

analisados resumos que envolviam o tema fissuras labiopalatinas a partir de uma 

análise bibliométrica das reuniões anais da SBPqO, no período de quatro décadas 

entre 1984 a 2020. Foram encontrados 364 resumos sobre o tema de pesquisa e 

observou-se que as publicações cresceram significativamente a partir da década de 

2000 e se manteve estável até a década de 2010. Desenhos de estudo do tipo 

transversal foram os mais encontrados, e a região com maior índice de publicações 

foi a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Dentre as áreas 

científicas de interesse se destacou Odontopediatria e Ortodontia. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The studies on cleft lip and palate investigated in the annals of the annual meetings 

of the Brazilian Society for Dental Research (SBPqO), allow identifying needs and 

planning interventions in order to reduce impacts related to this malformation and 

adhere to interventions that can add to research and treatments. A retrospective and 

quantitative study was carried out in which abstracts involving the topic of cleft lip 

and palate were analyzed based on a bibliometric analysis of the SBPqO annal 

meetings, in the period of four decades between 1984 and 2020. A total of 364 

abstracts on the subject were found. of research and it was observed that 

publications grew significantly from the 2000s and remained stable until the 2010s. 

Cross-sectional study designs were the most found, and the region with the highest 

rate of publications was the Southeast region , mainly the state of São Paulo. Among 

the scientific areas of interest, Pediatric Dentistry and Orthodontics stood out. 

 
 

Keywords: Cleft lip and palate. Bibliometric. SBPqO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As pesquisas estão entre as atividades consideradas mais importantes nas 

universidades e instituições de ensino, pois estimulam a ampliação  do 

conhecimento científico. A publicação científica favorece a comunicação entre 

estudantes e profissionais, na aquisição de competências ou atualização, moldando 

e dando existência à Odontologia nacional (AMORIM et al., 2007). 

 

A reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO) 

é o principal evento de caráter científico nacional, com alcance internacional e 

representa a Divisão Brasileira da International Association for Dental Research 

(IADR), onde milhares de resumos em nível de iniciação científica, mestrado e 

doutorado são apresentados por membros iniciantes, aspirantes ou efetivos (DIAS 

et al., 2008; AQUINO et al., 2009; CASTRO-SILVA et al., 2021). São exibidos 

estudos previamente escolhidos, provenientes de todas as regiões do país e que 

envolvem diversas áreas da Odontologia, o que o torna um canal de grande peso no 

estímulo à produção científica e conhecimento no Brasil (DIAS et al., 2008). 

 

Trabalhos científicos da SBPqO já subsidiaram análises bibliométricas 

específicas nas mais diversas áreas e temas voltados para a odontologia (CASTRO- 

SILVA et al., 2021). A bibliometria é uma técnica quantitativa com a finalidade de 

medir os índices de produção escrita e disseminação do conhecimento científico em 

tempo e espaço (QUEVEDO-SILVA et al., 2016). A revisão bibliométrica é uma 

ferramenta que quantifica e qualifica pesquisas científicas sobre determinado tema. 

Geralmente partindo de uma busca sistematizada com o objetivo de identificar as 

tendências atuais de pesquisa (SOARES et al., 2016), retratando o grau de 

desenvolvimento de determinada área. 

 

Fissuras labiopalatinas é um tema que vem ganhando espaço crescente no 

meio científico, por conta da sua alta taxa de incidência e pelos transtornos 

psicológicos e funcionais que causam a seus portadores. São o maior grupo de 

malformações craniofaciais em humanos e constituem um importante problema de 

saúde pública, devido às ramificações médicas, psicológicas, sociais e econômicas 

(WEHBY e CASSELL, 2010; MAI et al., 2014). 
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A epidemiologia das fissuras orofaciais é importante para seu correto 

conhecimento e tratamento. Fissuras orofaciais são malformações craniofaciais 

mais facilmente encontradas na espécie com uma predomínio global estimado de 1 

em 700 indivíduos nascidos vivos (PALONE, VARGAS, 2016). 

 

As fissuras são decorrentes de erros na fusão dos processos faciais 

embrionários por alterações no desenvolvimento normal do palato primário e/ou 

secundário (DUARTE, RAMOS, CARDOSO, 2015). A maioria delas não está 

associada a malformações ou anomalias adicionais e, portanto, são classificadas 

como não sindrômicas. Apesar da importante influência de fatores de risco 

ambientais, como o consumo materno de álcool e cigarros, os fatores genéticos têm 

a maior contribuição etiológica para seu acometimento (BEZERRA et al.,2020). 

 

Observada a ausência de trabalhos avaliando o impacto do escopo nos 

resumos da SBPqO, assim como, para suprir a lacuna de conhecimento sobre o 

tema, o objetivo desse estudo foi mapear os resumos publicados no Brasil por meio 

da análise bibliométrica, das publicações feitas no período de 1984 a 2020, no 

SBPqO. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Fissura Labiopalatina 

 
A fenda de lábio, ou “lábio leporino”, é um defeito de fechamento do lábio 

superior, que pode acontecer em um dos lados (unilateral), ou nos dois lados 

(bilateral) do filtro. Essa falha no fechamento pode se limitar ao lábio ou estender-se 

até a narina, alcançar a gengiva e o maxilar superior. Na fenda de palato, o defeito 

de fechamento pode atingir todo o céu da boca e a base do nariz, comunicando 

diretamente um e outro. Pode, ainda, ser responsável pela ocorrência de úvula 

bífida (MONLLEÓ, MENDES, LOPES, 2017). As fissuras labiais e palatinas podem 

ocorrer isoladamente, associando-se entre si ou com outras malformações 

(SANTOS, 2017). 
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2.2 Embriologia e Etiologia 

 
As Fissuras labiopalatinas são resultados de defeitos primários na fusão dos 

processos medianos e laterais, bem como o processo maxilar, já as fissuras palatais 

são resultantes de problemas na fusão de estruturas maxilares e nasais (septo  

nasal e cristas palatinas). No palato secundário, as fissuras labiopalatinas também 

são resultado da fusão das proeminências nasais e do processo maxilar, que 

surgem no primeiro trimestre do desenvolvimento intrauterino. Na maioria das 

vezes, as fendas orais afetam o rebordo alveolar, o lábio e os palatos duro e mole, 

sendo 3⁄4 apresentadas unilaterais e 1⁄4 bilaterais (SILVA et al., 2021) 

 

A etiologia da fissura lábio palatina considera a influência mútua entre os 

fatores genéticos e ambientais como decisivos para o desenvolvimento dessas 

anomalias, sendo eles: fator genético, influenciando o desenvolvimento embrionário, 

e fatores ambientais como o tabagismo e uso de drogas, uso de esteróides, 

anticonvulsivantes (fenobarbital e fenitoína), retinóides, diabetes e deficiências 

nutricionais (zinco, ácido fólico e vitamina A) (NASCIMENTO et al., 2019). 

 

Na ocorrência das malformações labiopalatais a hereditariedade é 

responsável por 25-30% dos casos, enquanto o fator ambiental é responsável por 

65-70% das causas de malformações (SILVEIRA et al., 2020). 

 

A hereditariedade desempenha importante papel para o surgimento da 

fissura; considera-se que, se um dos pais tem fissuras, a chance do filho aumenta 

em 5 vezes e se um filho tem a fissura a chance dos pais terem outro filho com 

fissura aumenta 7 vezes (MANGANELLO-SOUZA, SILVEIRA, 2009). 

 
 

2.3 Classificação de SPINA 
 

A classificação das fissuras lábio palatinas variam de acordo com a 

localização e extensão, Spina em 1972 identificou seus tipos propondo uma 

terminologia prática e objetiva para ser utilizada por clínicos (Figura 1). Foram 

classificadas em fissura transforame, sendo esta bilateral ou unilateral; fissura pós- 

forame, podendo ser completa ou incompleta; fissura pré-forame, podendo ser 
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bilateral incompleta, unilateral incompleta, pré-forame completa e ainda fissura 

submucosa, que por sua vez apresenta fissura de úvula (BATISTA et al., 2017). 

 
 

Figura 1. Classificação de Spina referência: forame incisivo. 
 
 
 

 
 
 
Representação da malformação fenda labiopalatinas da esquerda para direita: A - Fissura Labial 

Esquerda Pré-forame Incompleta; B - Fissura Labial Bilateral Pré-forame Incompleta; C - Fissura 

Labial Esquerda Pré-forame Completa; D - Fissura Labial Bilateral Pré-forame Completa; E - Fissura 

Labial Esquerda Transforame Completa; F - Fissura Labial Bilateral Transforame Completa; G - 

Fissura Palatina Pós-forame Completa; H - Fissura Palatina Pós-forame Incompleta. 

Fonte:  CYMROT et al., 2010. 

 
 

 

2.4 Características associadas ao desenvolvimento de Fissuras Labiopalatina 

 
Quando comparadas com a população em geral, as anomalias dentárias, tais 

como: agenesia dentária, dente supranumerário, giroversão, microdontia, dente 

fundido, erupção ectópica, taurodontismo e hipoplasia do esmalte, são 

consideravelmente mais comuns em indivíduos com Fissuras orofaciais. Entretanto, 

poucos estudos têm investigado a frequência de anomalias dentárias na dentição 

primária desses pacientes (TAMBURINI et al., 2020). 

 

A presença de anomalias dentárias pode representar um marcador clínico 

adicional para fissuras labiopalatinas (PALONE et al., 2015). É comumente 
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observada a má oclusão em pacientes com fissuras labiopalatais devido ao efeito no 

crescimento da face e pela ausência de tecido ósseo na região fissurada (MARTINS 

et al., 2021). Boa parte dos pacientes com fissura labiopalatina tem deficiência 

maxilar horizontal e sentido vertical (ROCHA et al., 2015). 

 
 

2.5 Visão clínica e diagnóstico 

 
Clinicamente, os portadores de fissuras labiopalatinas apresentam, desde o 

seu nascimento, alterações ósseas e musculares que são características dessa 

malformação, (Figura 2). A fenda vai desde uma manifestação branda, apenas uma 

fibrose cicatricial no lábio, até o rompimento completo do lábio superior, rebordo 

alveolar e assoalho nasal. Se caracterizam pela não fusão dos processos maxilares 

e palatinos, apresentando graus diferentes de severidade, como, fissuras pré- 

forame incisivo, transforame incisivo, pós-forame incisivo e também as  fissuras 

raras de palato, podendo ser unilaterais, bilaterais e medianas (SILVA et al., 2021). 

 
 
 

Figura 2. Visão clínica características fissura labiopalatina: alterações ósseas e musculares. 

 

Fonte: ABFLP (2021). 

 
Com a melhora da tecnologia, no exame ultrassonográfico, morfológico, a 

visualização e avaliação da face fetal passou a ser primordial (MARTINS et al., 

2021). Não existem métodos preventivos eficazes, além das boas práticas pré- 

natais (Figura 3). Os pais que recebem diagnóstico pós-natal geralmente encontram 

grande dificuldade para lidar com o bebê, o diagnóstico precoce é extremamente 

necessário para orientação dos pais sobre o tratamento e a preparação psicológica 

frente a essa situação (SILVA, et al., 2021). 
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Figura 3. Ultrassom a três dimensões com observação de fenda labial. 
 

Fonte: SILVA et al., 2021. 

 
2.6 Atuação da família frente às condições do paciente com Fissuras 

Labiopalatinas 

 

As equipes envolvidas no tratamento devem possuir características 

fundamentais como a interação, colaboração, profissionalismo, cooperação e 

responsabilidade, portanto os profissionais envolvidos possuem grande 

responsabilidade, tanto com o paciente como com a família, uma vez que os 

familiares também necessitam de cuidados e atenção para que haja maiores e 

melhores informações relacionadas à reabilitação do paciente (MORETTO, et al., 

2017). 

 

As fissuras labiopalatinas geram um impacto na aparência da criança 

portadora de fissura, e, por este motivo, a família ao perceber esta alteração, mostra 

dificuldades em aceitar tal anormalidade, sendo necessária a intervenção de 

psicólogos e acompanhamento por uma equipe de serviço social para que a criança 

seja adequadamente inserida no ambiente familiar (FERNANDES, DEFANI, 2013). 

 
 

2.7 Abordagem multidisciplinar: alimentação, fonação, audição, problemas 

psico pessoal, familiar e social, acompanhamento no desenvolvimento físico 

 

Por conta da comunicação entre a boca e o nariz, a criança pode não 

conseguir ter uma boa dicção, a voz sai nasalizada ou “fanhosa”, o que dificulta a 

compreensão e comunicação. A correta nutrição e ganho de peso também podem 

estar comprometidos, a partir disso, fica evidente a necessidade do 
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acompanhamento da criança e orientação aos pais do fonoaudiólogo e do médico 

pediatra (ABFLP, 2021). 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou um projeto de lei que 

obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a realizar cirurgia plástica reconstrutiva de 

lábio leporino ou fenda palatina. O PL 3.526 de 2019 estabeleceu e aprovou que o 

SUS, por intermédio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, está 

obrigado a prestar serviços gratuitos de cirurgia plástica reconstrutiva e de 

tratamento pós-cirúrgico, abrangendo as especialidades de fonoaudiologia, 

psicologia e ortodontia, bem como de outras intervenções necessárias para a 

recuperação integral do paciente (COSTA, BORGES, ALMEIDA, 2020). 

 
 
 
2.8 Tratamento e atuação do Cirurgião-Dentista 

 
O protocolo de atendimento é dividido de acordo com as fases de erupção 

dental, com ênfase na prevenção. Foi separado em: fase pré-eruptiva e de dentição 

decídua, mista e dentição permanente. Na fase pré-eruptiva e de dentição decídua a 

orientação é dar ênfase na prevenção, na fase de dentadura mista inicia-se a 

ortodontia preventiva. Na dentição permanente trabalha-se novamente com a 

prevenção e se inicia a ortodontia fixa, em alguns casos, pode haver a necessidade 

da realização de cirurgia ortognática (ALVES, DUARTE, RAMOS, 2019). 

 

Os pacientes com fissuras constituem um grupo de risco para 

desenvolvimento de cárie dentária. Ações preventivas voltadas a essa população 

devem ser desenvolvidas e aplicadas ainda na primeira infância a fim de evitar 

futuras complicações prévias e pós cirúrgicas como infecções e dores (FREITAS, et 

al., 2020). 

 
 
 
2.9 Revisão Bibliométrica 

 
A bibliometria busca orientar e organizar as informações obtidas no contexto 

científico-acadêmico; surge como um auxílio estatístico que permite mapear e gerar 

diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento 
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(VANTI, 2002). Análises bibliométricas têm sido realizadas com o propósito de 

observar como têm sido conduzidas as pesquisas científicas, bem como identificar 

os temas de maior destaque às inovações ocorridas ao longo do tempo (DIAS et al., 

2008; VIAL et al., 2008). 

 

Em todas as áreas do conhecimento, as revisões da literatura e os estudos 

bibliométricos funcionam como fonte de evidência para caracterizar a evolução dos 

estudos que estão sendo realizados (PONTES, 2017). 

 
 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foi realizado um estudo quantitativo, bibliométrico, transversal, de análise 

documental online, delineado como uma revisão de escopo (PEREIRA et al., 2018). 

 

O estudo de escopo (scoping study ou scoping review) tem como objetivos 

mapear os principais conceitos que apoiam determinada área de conhecimento, 

examinar a extensão, alcance e natureza da investigação, sumarizar e divulgar os 

dados da investigação e identificar as lacunas de pesquisas existentes (MENEZES 

et al., 2015). 

 

Para a construção das estratégias de busca foi utilizada uma adaptação da 

estratégia PICO (P: Population, I: Intervention, C: Comparation e O: Outcome) que 

orienta a elaboração da pergunta de pesquisa exploratória e da busca bibliográfica e 

permite que o pesquisador localize de maneira acurada, a melhor informação 

disponível (MENEZES et al., 2015). 

 

A PVO é um acrônimo proposto por pesquisadores brasileiros e que constitui 

uma alternativa para revisões sistemáticas que fogem do caráter clínico da PICO, 

onde: “P” é a descrição do problema (população, contexto ou doença), “V” é a 

definição de limites ou variáveis e “O” é a definição dos desfechos (outcomes), 

desejados ou não (MENEZES e NOVAES, 2018). Considerando este referencial, a 

busca dos resumos na página da SBPqO adotou para “P” o contexto de fissuras 

labiopalatinas, “V” o limite temporal de quatro décadas e “O” as variáveis 

categóricas, de ano de publicação, regionalidade e instituição de origem. 
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A coleta dos dados brutos acessou os resumos publicados nos anais 

eletrônicos das reuniões anuais da SBPqO de 36 edições realizadas no período 

entre 1984 a 2020, disponíveis no site da entidade (SBPqO, 2021). Foi realizada 

leitura na íntegra de todos os resumos referenciados com calibração interna da 

equipe de pesquisa. 

Todos os dados foram digitados em uma planilha eletrônica e as seguintes variáveis 

foram coletadas: 

1. Ano de publicação do resumo; 

2. Unidade federativa de realização do estudo; 

3. Grande área de estudo: definida com base nas especialidades reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e outras áreas para os estudos 

que envolviam as ciências básicas; 

4. Desenho do estudo (relato de caso/série de casos, estudo laboratorial,  

estudo transversal, estudo de caso controle, estudo de coorte, estudo 

ecológico, estudos de acurácia e revisão sistemática com ou sem meta- 

analise); 

5. Tipo de instituição de ensino (estadual, federal, privadas e católicas); 

Como critérios de exclusão, foram removidas as revisões de literatura, 

trabalhos não relacionados ao tema Fissura Labiopalatina e de instituições não 

brasileiras. Como critérios de inclusão, foram consideradas pesquisas originais com 

títulos ou conteúdos relacionados a fissura labiopalatina e publicados na língua 

portuguesa ou inglesa. 

 
 
 
4 RESULTADOS 

 
Utilizando os critérios de busca pré selecionados para essa pesquisa, foram 

encontrados 364 resumos sobre o tema fissuras labiopalatinas entre o período de 

1984 a 2020. Foram analisados individualmente todos os resumos sobre o tema de 

pesquisa. 

No período de 2009 a 2011 obteve-se um crescimento significativo no 

número de publicações, cerca de 21,7% (79) do total de resumos, já no ano 

seguinte, 2012, não foi encontrada nenhuma publicação (Figura 4). O crescimento 

retorna em 2013 com 31 publicações, seguido dos anos 2014, com 23 resumos e 

2015, com 35 resumos publicados. Após esse período observou-se um decréscimo 
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no número de trabalhos, passando de 20 resumos em 2017 para 13 em 2020, 

conforme observado na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Classificação de dados dos resumos publicados no SBPqO, entre os anos de 1984 a 2020. 

 

 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 
 

 

Quando a análise é feita por década, observa-se que até os anos 1990, 

poucos foram os trabalhos sobre o tema, com uma média de 1,5 trabalhos por ano. 

A partir dos anos 2000 houve um aumento exponencial no número de publicações, 

com uma média de 11,3 trabalhos por ano até 2009. No período de 2010 a 2020 a 

média das publicações alcançou a média de 22,5 publicações por ano, conforme 

apresentado na figura 5. 
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Figura 5. Média dos resumos publicados no SBPqO, entre os anos de 1984 a 2020. 
 
 

 
Fonte: Os autores 

 
Em relação à distribuição por região desses trabalhos, houve maior 

concentração das pesquisas provindas da região Sudeste com 240 (65,93%) 

resumos, em seguida, aparece as regiões Sul e Nordeste, com 56 (15,38%) e 38 

(10,44%) dos estudos, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Distribuição de dados das publicações no SBPqO segundo as regiões do Brasil. 

 

 
REGIÕES 

DO BRASIL 

 

Frequência 

n % 

Sudeste 240 65,93 

Norte 6 1,65 

Nordeste 38 10,44 

Centro- 
Oeste 

 

24 
 

6,59 

Sul 56 15,38 

 

TOTAL 
 

364 
 

100 

 
Fonte: Os autores (2021) 
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Entre os principais estados que desenvolveram pesquisas sobre a temática, 

está São Paulo com 158 (43,41%) publicações, Minas Gerais (13,7%) e Rio de 

Janeiro (8,5%) conforme apresentado na Figura 6. 

 
 
 
Figura 6. Distribuição de dados segundo as publicações no SBPqO nos Estados brasileiros entre 

1984 à 2020. 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Os autores (2021) 

 
 
 

Quanto às instituições de origem dos trabalhos, se destacaram as públicas 

de ensino, principalmente as estaduais, respondendo por 48,9% (178) dos trabalhos 

publicados. Dentre estas, se destaca a Universidade de São Paulo com 113 

publicações (31.4%), conforme pode ser visualizado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição de dados segundo as publicações no SBPqO por Instituições no Brasil. 
 
 

Instituição de Ensino N % 

Estadual 178 48,90% 

Federal 81 22,25% 

Católica 41 11,26% 

Privada 64 17,58% 

TOTAL 364 100,00% 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 
 
 

Quanto ao desenho do estudo, a maior parte dos estudos foram do tipo 

transversal (37,6%), seguidos dos caso/série de casos (20,33%) e caso-controle 

(18,13%) (Tabela 3). 

 
 
 
Tabela 3. Distribuição de dados segundo as publicações no SBPqO de acordo com o Desenho de 

estudo. 

 

Desenho de estudo N % 

Transversal 136 37,36% 

Série de casos 74 20,33% 

Caso controle 66 18,13% 

Experimental 26 7,14% 

Coorte 22 6,04% 

Ecológico 21 5,77% 

Revisão 10 2,75% 

Laboratorial 6 1,65% 

Acurácia 3 0,82% 

TOTAL 364 100,00% 

 
Fonte: Os autores (2021) 
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Com relação a área de conhecimento, as pesquisas que envolveram mais de 

duas disciplinas (multidisciplinares) , concentraram a maior quantidade de trabalhos, 

com 32,42% das publicações totais. As áreas de Ortodontia e Odontopediatria 

acumularam 28,57% e Cirurgia e Prótese 14,56%  dos  resumos  publicados. 

(Tabela 4). 

 
 
 
Tabela 4. Distribuição de dados segundo as publicações no SBPqO por área de conhecimento. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

Multidisciplinar 118 32,42% 

Orto/Odontopediatria 104 28,57% 

Cirurgia/Prótese 53 14,56% 

Patologia/Estomatologia 46 12,64% 

Dentística/ Saúde 

coletiva 

20 5,49% 

Periodontia/Fisiologia 10 2,75% 

Outras 13 3,57% 

TOTAL 364 100,00% 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 
 
 

5 DISCUSSÃO 

 
Uma análise bibliométrica representa um importante instrumento no 

diagnóstico e monitoramento da divulgação do conhecimento científico em 

determinada área (BRITO et al, 2011). 

Neste estudo foram analisadas e quantificadas quatro décadas de pesquisas 

sobre fissuras labiopalatinas nos anais da SBPqO. Observou-se que houve um 

crescimento gradual do número de publicações ao longo dos anos, em igual 

proporção ao desenvolvimento natural que acontece em áreas de estudo de 

interesse populacional e científico. Entretanto, considerando o total de resumos 

publicados sobre as demais áreas e temas em odontologia, os estudos sobre 



20 
 

fissuras labiopalatinas ainda têm um longo caminho a percorrer e se disseminar, 

necessitando de mais pesquisas sobre o tema específico. 

Não foram encontrados registros ou qualquer dado que possa explicar o 

motivo de não terem publicações sobre o tema de estudo no ano de 2012. 

 

A maioria dos estudos sobre as fissuras labiopalatinas foi realizada nas 

regiões Sul e Sudeste. Este fato pode estar relacionado à maior distribuição dos 

centros de tratamento especializado para fissurados nessas duas regiões, o que 

facilita a realização de pesquisas com esse público alvo (COSTA et al., 2021). 

 

Em 1987 o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) 

reconheceu o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC, 2021) da 

Universidade de São Paulo como centro de referência do país na área de 

reabilitação das pessoas com deficiência. Em 1993 foi reconhecido pelo Ministério 

da Saúde como recurso público de alta tecnologia no atendimento de pessoas com 

fissura labiopalatina dentre outras anomalias. A ampliação gradativa dos programas 

sociais desenvolvidos no Hospital ao longo dos anos e o número de pacientes 

atendidos cada vez maior, refletiram no crescimento do número de pesquisas e 

trabalhos publicados pela Universidade de São Paulo (SOUZA et al., 2015), e 

consequentemente, no estado de São Paulo e na região sudeste. 

 

A maioria dos trabalhos teve origem em instituições públicas, o que pode ser 

atribuído ao fato de que as universidades públicas ainda reúnem o maior número de 

cursos de pós-graduação, sendo grandes responsáveis pela produção científica no 

país. Segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, são 3.703 cursos de mestrado e/ ou doutorado em instituições federais, 

estaduais ou municipais, o que corresponde a 80% dos 4.581 programas existentes 

no Brasil. 

 

Na modalidade de estudo transversal, pode-se investigar a “causa” e efeito 

de maneira simultânea e averiguar a associação existente entre a exposição e a 

doença.  Produzem “instantâneos” da situação de saúde de uma população, ou  

seja, os dados são coletados apenas uma vez. Pode-se destacar como vantagens 

para este tipo de estudo o baixo custo, simplicidade analítica, alto potencial 

descritivo e rapidez de coleta acompanhada de facilidade na representatividade de 
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uma população (ROUQUAYROL, 2003), o que justifica a maior utilização desse tipo 

de estudo por parte dos pesquisadores. 

 

Resumos em que foram especificados mais de 2 áreas de conhecimento ou 

que não trazia tal informação, foram classificados como de caráter multidisciplinar. 

Tal classificação pode ser feita visto que o tema de estudo abrange várias áreas da 

odontologia. 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através das pesquisas realizadas e dos resultados obtidos, percebe-se que o 

tema abordado nesse artigo possui grande interesse entre os pesquisadores da 

área científica, principalmente os de origem na região sul e sudeste, especialmente 

o estado de São Paulo, sendo melhor explorado que em outras regiões do país. 

 

Ficou evidente o crescimento do número de publicações ao longo dos anos, 

entretanto, é notável a necessidade de incentivo à pesquisa em fissura  

labiopalatina, visto que há estados em que não houveram trabalhos publicados, 

principalmente na região Norte. Os resultados desse estudo poderão servir como 

base para comparação e investigação futura através de indicadores bibliométricos. 
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RESUMO 
 

Cisto odontogênico radicular é um cisto inflamatório, sendo o de maior prevalência 
entre todos os cistos odontogênicos. É decorrente de estímulos inflamatórios no 
epitélio de ápices de dentes com necrose pulpar. Apresenta-se assintomático desde 
que não haja uma exacerbação inflamatória aguda, ou um aumento significativo de 
tamanho onde possa ser observado edema e sensibilidade. Na pior das hipóteses 
pode ocorrer deslocamento e mobilidade nos dentes adjacentes. Os cistos radiculares 
apresentam imagem radiolúcida unilocular com halo radiopaco, porém por ser idêntica 
à de outras entidades como o granuloma periapical, desta maneira, o exame de 
imagem torna-se inconclusivo ao diagnóstico. Desta forma sendo indispensável o 
exame laboratorial histológico, e, consequentemente, o diagnóstico definitivo. Este 
trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de um paciente com cisto 
inflamatório radicular submetido a enucleação sob anestesia local, com 
acompanhamento pós-operatório de 6 meses. 
Palavras-chave: Cistos Odontogênicos. Cisto Radicular. Inflamação. 

 
 

ABSTRACT 
 

Root odontogenic cyst is an inflammatory cyst, being the most prevalent among all 
odontogenic cysts. It results from inflammatory stimuli in the epithelium of the apex of 
teeth with pulp necrosis. It is asymptomatic as long as there is no acute inflammatory 
exacerbation, or a significant increase in size where edema and tenderness can be 
observed. At worst, displacement and mobility can occur in adjacent teeth. Root cysts 
present a unilocular radiolucent image with a radiopaque halo, but because it is 
identical to that of other entities such as periapical granuloma, the imaging exam 
becomes inconclusive for the diagnosis. Thus, the histological laboratory examination 
is essential, and, consequently, the definitive diagnosis. This paper aims to report a 
clinical case of a patient with an inflammatory radicular cyst submitted to enucleation 
under local anesthesia, with a postoperative follow-up of 6 months. 
Key-words: Odontogenic Cysts. Root cyst. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

De acordo com NEVILLE et al (2016, p. 274) o epitélio no ápice de um dente 

não vital pode ocorrer um estimulo inflamatório, formando o cisto periapical (radicular). 

Normalmente a sua origem é proveniente de um resíduo de Malassez, porém também 

pode ser de um epitélio crevicular, revestimento sinusal ou dos tratos fistulosos. 

O padrão radiográfico do cisto radicular é idêntico ao do granuloma periapical, 

sendo uma imagem radiolúcida unilocular com halo radiopaco. Os cistos podem se 

desenvolver até mesmo em pequenas radiolucências periapicais e o seu tamanho não 

pode ser utilizado para o diagnóstico definitivo. A incapacidade de separar essas 

patologias de forma consistente é válida mesmo com as novas técnicas 

imaginológicas, como a TC de feixe cônico. (Neville et al, 2016). 

Segundo NEVILLE et al (2016, p. 274), pacientes com cistos periapicais não 

têm sintomas, a menos que haja uma exacerbação inflamatória aguda. Além disso, se 

o cisto alcançar um crescimento suficiente, então pode ser observado edema e 

sensibilidade branda. O deslocamento e a mobilidade dos dentes adjacentes são 

possíveis à medida que o cisto aumenta. 

As características histopatológicas dos três tipos de cistos inflamatórios são 

semelhantes (radicular, dentígeno e residual). O cisto é revestido por epitélio 

escamoso estratificado, que pode demonstra exocitose, espongiose ou hiperplasia. 

(Neville et al, 2016). 

Os cistos radiculares representam 72,5% de todos os cistos odontogênicos, 

seguidos pelos cistos dentígenos (CD), 22,2%, e pelos cistos residuais  (CR),  

4,26%. As opções para tratamento de lesões císticas envolvem curetagem, 

enucleação, ressecção marginal e cirurgia endoscópica, que também é uma 

alternativa viável, principalmente em casos de extensão ao seio maxilar. (NOGUEIRA 

et al, 2012). 

O cirurgião-dentista deve-se atentar em realizar um diagnóstico diferencial em 

casos de cisto radicular. Desde a história de saúde e da lesão do paciente até um 

minucioso exame clinico e físico, além de propor exames complementares 

laboratoriais e de imagem. Após o tratamento eleito a lesão deve ser encaminhada 

para o exame histológico para um diagnóstico definitivo. De acordo com SILVA, et al. 

(2018), muitas lesões podem se assemelhar clínico-radiograficamente ao cisto 

radicular, desta forma é fundamental que seja feito o diagnóstico diferencial, incluindo 
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outras lesões odontogênicas, como o queratocisto odontogênico, ameloblastoma 

unicístico, cisto ósseo simples e cementoma periapical em fase inicial de 

desenvolvimento. 

Todas as peças cirúrgicas, advindas de uma biópsia incisional ou excisional 

devem ser encaminhadas para exame histopatológico, o qual permitirá o diagnóstico 

definitivo (VASCONCELOS et al., 2012). 

 
 

 

1 Guilherme Antônio Silva Barbosa e Guilherme Teles Almeida Graduandos do curso de Odontologia 
da Sulamérica Faculdade. 
2 Alexandre Martins Seixas, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO RADICULAR EM REGIÃO 
MAXILAR: RELATO DE CASO CLÍNICO do Curso de Odontologia da Sulamérica Faculdade. 
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RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
 

Paciente do gênero feminino, 28 anos de idade, apresentou-se ao serviço 

privado em Barreiras, Bahia, Brasil, tendo como queixa principal, um aumento de 

volume na região do incisivo central e lateral superior esquerdo, com sintomatologia 

dolorosa à apalpação. A paciente buscou o serviço a fim de obter um tratamento 

reabilitador bucal. Contudo, na avaliação inicial para o planejamento reabilitador, 

detectou-se, em exame radiográfico periapical, lesão em região anterior de maxila, ao 

lado esquerdo. Ao exame intrabucal, nota-se alteração de tecido mucoso/gengival 

(Figura 1). 

 
 

Figura 1. Aumento da região mucosa/gengival 

 

 
Como recurso diagnóstico foram empregadas as radiografias periapicais e 

tomografia computadorizada. No exame inicial radiográfico periapical apresenta os 

dentes 11, 21, 22 e 23, pode-se notar imagem radiopaca na distal da coroa do 

elemento 21, tratamento endodôntico do 22 e área radiolúcida, unilocular, envolvente 

região maxilar, ao lado esquerdo (Figura 2). 
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Figura 2. Radiografia periapical 

 
 

A tomografia, exame eleito padrão ouro na identificação de lesões císticas foi 

objetivo para auxiliar em planejamento cirúrgico preciso e diligente, nos planos sagital 

e axial. (Figura 3 e 3.1). 

 
 

Figura 3 Tomografia computadorizada 
 
 

Figura 3.1 Tomografia computadorizada 

 

 
Em combinação com as especialidades apresentadas clinicamente e em 

imagens radiográficas, foi possível ter um diagnóstico prévio de lesão cística. Os 

encontrados clínicos e radiográficos auxiliaram na eleição do tipo de tratamento, desta 
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forma, foi eleita a técnica de enucleação da lesão por ser julgado o mais indicado para 

o tratamento (Figura 4, 4.1 e 4.2). 

 

Figura 4. Afastamento da mucosa 
 
 

Figura 4.1 Descolamento da lesão no tecido ósseo 
 

 

Figura 4.2 Enucleação da lesão 
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Realizada durante cirurgia a punção aspirativa de 1,1ml, teve como decorrência 

aspecto de líquido amarelado com traços de sangue, especialidades essas de liquido 

cístico (Figura 5). 

 
 

Figura 5. Líquido puncionado da lesão 

 

 
Posteriormente à enucleação, foi enviado para análise histopatologica, em 

formol a 10% (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Enucleação da lesão cística 

 

 
A análise anatomopatológica comprovou o diagnóstico de lesão cística, 

compatível com cisto radicular. No corte microscópico corado por hematoxilina e 

eosina (HE), observa-se epitélio escamoso estratificado, cápsula fibrosa com infiltrado 

inflamatório, ilhas de epitélio odontogênico apresentada no espécime. 
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DISCUSSÃO 

 
 

Existem três teorias para formação dos cistos radiculares: a teoria nutricional 

defende que, a partir de um estimulo inflamatório, ocorre proliferação epitelial na 

região, desta forma, as células centrais ficam distantes da sua fonte nutricional 

ocorrendo necrose celular e consequentemente dando origem a cavidade cística. A 

segunda teoria diz que com a formação de abcessos na região células epiteliais 

proliferam dando origem a cordões que irão revestir o abcesso. A terceira e mais 

aceita teoria, defende que os restos epiteliais de Malassez proliferam dando origem a 

cordões que fusionam dando origem a cavidade cística. (OLIVEIRA et al., 2010). 

De acordo com Neville et al (2016, p. 274), pacientes com cistos periapicais 

são assintomáticos, a menos que haja uma exacerbação inflamatória aguda. Além 

disso, se o cisto alcançar um crescimento suficiente, então pode ser observado edema 

e sensibilidade branda no local. O deslocamento e a mobilidade dos dentes 

adjacentes são possíveis à medida que o cisto aumenta. Outra característica clinica 

observada em dentes onde foi originado o cisto é a falta de resposta ao teste pulpar 

térmico e elétrico. No caso relatado foi possível observar que a paciente estava 

assintomática, porém já existia uma exacerbação inflamatória na região tendo 

sintomatologia dolorosa à palpação. 

O padrão radiográfico do cisto radicular é idêntico ao do granuloma periapical. 

O tamanho e aspecto radiográfico não pode ser utilizado para o diagnóstico definitivo. 

A incapacidade de separar essas patologias de forma consistente é válida mesmo 

com as novas técnicas radiográficas, como a TC de feixe cônico. (Neville et al, 2016). 

Para que o planejamento ao tratamento do cisto radicular seja realizado com 

um bom prognóstico, se faz necessário um diagnóstico diferencial. Neste contexto, os 

exames de imagem se tornam indispensáveis. Apesar que na maioria dos casos de 

cisto radicular a radiografia panorâmica é eleita para diagnostico imaginológico, a 

TCFC (Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico) traduz um melhor 

detalhamento das lesões císticas e é considerada por muitos cirurgiões-dentistas o 

melhor exame de imagem a ser eleito para diagnóstico prévio. Segundo JUNQUEIRA 

et al. (2011), a TCFC constitui um importante exame complementar para o 

planejamento cirúrgico de cisto radicular, uma vez que possibilita a visualização 

tridimensional da região de interesse e permite detalhar as estruturas anatômicas 

envolvidas   no   ato  operatório,   evitando-se  possíveis  complicações.   Os exames 
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imaginológicos eleitos para diagnóstico prévio neste caso foram as radiografias 

periapicais em conjunto com a TCFC, desta forma foi possível detectar as 

características de um cisto radicular na região, contudo, o planejamento cirúrgico 

elaborado. 

Um cisto periapical é tratado da mesma maneira que um granuloma periapical. 

Quando as características clínicas e radiográficas indicarem uma lesão inflamatória 

periapical, faz-se a extração ou a terapia endodôntica não cirúrgica conservadora. 

(Neville et al, 2016). 

As opções terapêuticas para as lesões císticas periapicais variam desde o 

tratamento não cirúrgico, correspondendo ao tratamento endodôntico convencional 

até o tratamento cirúrgico, como curetagem e enucleação cística. Existe também a 

possibilidade da variação dessas técnicas, como a descompressão e marsupialização 

prévia à enucleação, assim como a combinação das mesmas (cirurgia 

parendodôntica) (BAVA et al., 2015; PEKER et al., 2016). 

A marsupialização vem sendo apontada como um procedimento cirúrgico mais 

conservador, uma vez que permite a descompressão cística acarretando em 

regressão da lesão. Alguns estudos têm mostrado que essa técnica, que, por 

definição, deve ser acompanhada de enucleação, pode ser realizada como tratamento 

definitivo, acarretando em menor morbidade ao paciente, já que um segundo tempo 

cirúrgico não é necessário. (PINTO et al, 2015). Com os achados clínicos e 

imaginológicos, optamos pela realização da enucleação como tratamento, por 

julgarmos ser o mais indicado neste caso. 

A literatura é unânime em afirmar que o exame laboratorial histológico é o único 

capaz de oferecer o diagnóstico definitivo de lesões císticas. Exames de imagem 

darão características da lesão, mas não são capazes de diferenciar cistos de outras 

patologias. De acordo com VASCONCELOS et al, (2012), todas as peças cirúrgicas, 

advindas de uma biópsia incisional ou excisional devem ser encaminhadas para 

exame histopatológico, o qual permitirá o diagnóstico definitivo. Após a incisão 

cirúrgica e encaminhamento para o exame histológico, foi possível confirmar em 

laboratório o diagnóstico de lesão cística, compatível com cisto radicular. Foi 

observado epitélio escamoso estratificado, cápsula fibrosa com infiltrado inflamatório, 

ilhas de epitélio odontogênico apresentada no espécime. 



13 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O cisto radicular é o cisto mais comumente acometido na cavidade oral e estão 

associados a um dente sem vitalidade. De acordo com caso relatado é possível 

perceber que se trata de uma patologia de baixa agressividade pois o tratamento 

proposto se mostrou eficiente. Seu caráter assintomático favorece a sua descoberta 

em algumas tomadas radiográficas de rotina. Todas as lesões removidas através de 

uma biópsia devem ser enviadas para análise histopatológica. Lesões císticas 

abordadas de forma cirúrgica necessitam ser seguidas radiograficamente, 

especialmente para se analisar a formação de osso hígido no local que antes era 

ocupado pelo cisto. 



14 
 

REFERÊNCIAS 

 
 

1. BAVA et al, 2015. Tratamento cirúrgico e conservador de cisto periapical de 

grande proporção: relato de caso. HU Revista, Juiz de Fora, v. 43, n. 2, p. 191- 

196, 2017. 

 
2. CAVALCANTE; ROCHA; MACEDO; BARBOSA; MEDEIROS; NETO. Cisto 

residual ectópico em associação a corpo estranho relato de caso. Rev. Cir. 

Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.19, n.2, p. 28-32, abr./jun. 2019 

Brazilian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery – BrJOMS. 

 
3. El Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. World Health 

Organization Classification of Tumors. 4. ed. França: IARC; 2017. 

 
4. HENRY-NETO, M.D.E., ZANETTA, B.D., SILVA, C.J., PARREIRA S.M.C. 

Marsupialização e enucleação de cisto radicular apical. Rev. INPEO, p. 1- 64, 

2007. 

 
5. JUNQUEIRA; VERNER; VILELA; DEVITO; CHAVES; CARMO. Tomografia 

computadorizada de feixe cônico como instrumento complementar de 

diagnóstico e planejamento cirúrgico de cisto radicular: relato de um caso 

clínico. Rev Odontol UNESP, Araraquara. nov./dez., 2011. 

 
6. NEVILLE et al. Patologia oral & Maxilofacial – 4° edição - Rio de Janeiro: 

Elsevier capítulo: Doença Pulpar e Periapical, cap. 3, p. 279. 281, 282, 2016. 

 
7. NOGUEIRA; SAMPIERI; GONÇALVES; SOARES. Ocorrência simultânea de 

cisto dentígero e cisto residual na maxila. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808- 

86942014000100088> Acesso em 04 de out de 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-


15 
 

8. OLIVEIRA; LIMA; ARAÚJO; MEDEIROS; QUEIROZ. Cisto Residual com 

Grande Dimensão: Relato de Caso e Revisão da Literatura. Disponível em: 

<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1808- 

52102011000200004&script=sci_arttext> Acesso em 18 de out de 2020. 

 
 

 

9. PINTO; FIGUEIRA; GONÇALES; SANTANA; TOLENTINO. Marsupialização 

como tratamento definitivo de cistos odontogênicos: relato de dois casos 

Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413- 

40122015000300015&script=sci_arttext> Acesso em 19 de out de 2020. 

 

10. VASCONCELOS, R. G.; QUEIROZ, L.M.G.; JÚNIOR, L.C.A.; GERMANO, A.R.; 

VASCONCELOS, M.G. Abordagem Terapêutica em Cisto Radicular de 

Grandes Proporções – Relato de Caso. Revista Brasileira De Ciências Da 

Saúde, 16(3), 467-474, 2012. 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1808-52102011000200004&script=sci_arttext
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1808-52102011000200004&script=sci_arttext
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-40122015000300015&script=sci_arttext
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-40122015000300015&script=sci_arttext
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-40122015000300015&script=sci_arttext


16 
 

AGRADECIMENTO 

 
 

Em primeiro lugar, а Deus, qυе fez com que nossos objetivos fossem 

alcançados, durante todos esses anos de estudos e por nos permitir ultrapassar todos 

os obstáculos encontrados ao longo da realização dessa Graduação. Aos nossos 

familiares, por ter incentivado e dado apoio em todos os momentos. Aos professores, 

por todos os conselhos, conhecimento compartilhado e pela paciência com a qual nos 

guiaram ao aprendizado. Ao Dr. Alexandro Martins Seixas, por ter sido o orientador e 

ter desempenhado tal função com dedicação e amizade e Dr. Hugo Bastos, por ter 

cedido o caso clínico para relato de caso do presente trabalho. 



1  

A RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

 
 

Anny Karolline Ramos de Souza Caetano1
 

 

Jose Tavares Serafim Junior¹ 

Monique Nascimento Maciel¹ 

Julianna Joanna Carvalho Moraes de Campos Baldin² 
 

Danielle Marie Macedo Sousa³ 
 

RESUMO 

A Odontologia Hospitalar adquire importância no cenário da equipe 

multidisciplinar de saúde para manter a qualidade de vida (QV) dos pacientes. 

Dessa forma, a presença do cirurgião dentista compondo as equipes 

multidisciplinares é imprescindível em âmbito hospitalar, especialmente no que 

se refere aos pacientes mais debilitados, presentes em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs), porém, ainda, não é uma prática usual. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura a respeito do atendimento 

odontológico em UTIs. Foram consultadas as bases de dados PubMed, LILACS, 

Medline, Scopus, Web of Science, Science Direct, Chocrane, Bireme e Scielo, 

utilizando-se as palavras–chave em português e em inglês: Saúde Bucal (Oral 

Health) e Unidades de Terapia Intensiva (Intensive Care Units), filtrados no 

período entre 1999 a 2020. Foram utilizadas 47 publicações, cujos achados 

foram divididos em: Contexto histórico e legislativo da odontologia hospitalar no 

Brasil, campos e áreas de atuação da odontologia hospitalar e seu papel nas 

unidades de terapia intensiva. 

Palavras-chave: Odontólogos. Saúde Bucal. Odontologia Hospitalar. 
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Hospital Dentistry acquires importance in the scenario of the multidisciplinary 

health team to maintain the quality of life (QOL) of patients. Thus, the presence 

of the dental surgeon composing the multidisciplinary teams is essential in the 

hospital environment, especially with regard to the most debilitated patients, 

present in Intensive Care Units (ICUs), however, it is still not a usual practice. 

Thus, the aim of this study was to conduct a literature review regarding dental 

care in intensive care units. The PubMed, LILACS, Medline, Scopus, Web of 

Science, Science Direct, Chocrane, Bireme, Scielo databases were consulted 

using the keywords in Portuguese and in English: Oral Health. Intensive Care 

Units, filtered from 1999 to 2019. 42 articles were used, whose findings were 

divided into: Historical and legislative context of hospital dentistry in Brazil, fields 

and areas of operation of hospital dentistry and Dentistry and their role in 

intensive care units. 

Keywords: Dentists. Oral Health. Hospital Dentistry. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
De acordo com a literatura, define-se Odontologia Hospitalar como um 

conjunto de práticas de atividades, seja em baixa, média e alta complexidade, 

que têm como objetivo o tratamento e a prevenção de enfermidades por meio 

de procedimentos em nível hospitalar, melhorando, assim, a saúde geral e a 

qualidade de vida (QV) dos pacientes críticos hospitalizados, incluindo-se, 

especialmente, os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTIs) (BARBOSA et al., 2010; DA CRUZ; NASCIMENTO DE MORAIS; 

TREVISANI, 2014; WAYAMA et al., 2014). 

O reconhecimento da importância da Odontologia em âmbito hospitalar, 

deve-se ao Dr. James Garretson e Simon Hilihen, com o apoio da Associação 

Dental Americana (ADA) (FRANCO et al., 2014). 

De frente à Odontologia Hospitalar, existe um conceito de equipe 

multidisciplinar em saúde, que com o passar dos tempos vem crescendo 

progressivamente, e expõe o trabalho de interação entre os profissionais de 

várias especialidades e áreas da saúde. O tratamento adequado e completo do 

paciente é o ponto fundamental de atuação da equipe multidisciplinar em saúde, 
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de forma a propiciar a troca de saberes específicos com a finalidade de 

desenvolver uma ação de qualidade, proporcionando, assim, a melhora do 

quadro clínico do paciente internado. Porém, conforme mencionado 

anteriormente, frequentemente, os pacientes das UTIs não contam com 

assistência odontológica, o que acarreta um aumento direto nos problemas de 

saúde oral relacionados com morbidade e mortalidade mais elevadas (BINKLEY 

et al., 2004; GAETTI-JARDIM et al., 2013; MORAIS et al., 2006; LAMBERT et 

al., 2013). 

A presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar agrega 

qualidade de vida ao paciente, visto que diagnósticos precoces de 

manifestações e lesões orais, juntamente com um acompanhamento apropriado 

da cavidade oral, provocam uma diminuição na incidência de infecções locais e 

sistêmicas, reduzindo o custo e tempo de internação hospitalar. Revisões 

sistemáticas apontam para a importância de protocolos de controle químico e 

mecânico da colonização oral, para prevenção de desfechos desfavoráveis de 

saúde sistêmica e oral (RELLO et al., 2013; NAIR; NIEDERMAN, 2015; HUA et 

al., 2016; VILLAR et al., 2016). Acrescenta-se, ainda, que a assistência 

odontológica em UTI é importante e custo-eficiente para a prevenção e controle 

de doenças, como, por exemplo, as infecções respiratórias (ALVES; RAMOS; 

PENNA, 2005; LAMBERT et al., 2013; RELLO et al., 2013; WAYAMA et al., 

2014; HUA et al., 2016; VILLAR et al., 2016; ORY et al., 2018).Muitos dos 

profissionais da saúde, inclusive os próprios CD não sabem o motivo, função e 

utilidade de um dentista atuar em um hospital, o que faz com que a atuação do 

profissional se limite aos consultórios e postos de saúde (GODOI et al., 2009; 

WAYAMA et al., 2014). 

Entretanto, o trabalho que o CD realiza dentro do âmbito hospitalar abre 

novo caminho no mercado de trabalho para os profissionais, não só nas UTIs, 

como também nos cuidados de pacientes internados no hospital, dentro da 

perspectiva de equipe multidisciplinar. Partindo disso, traz-se a reflexão da 

importância de que as Instituições de Ensino Superior (IES) de Odontologia 

abordam, em sua grade curricular, os temas Odontologia Hospitalar e Atuação 

do CD em UTI, com o intuito de que, durante sua formação acadêmica, o aluno 

de graduação seja incentivado e preparado para manejo do paciente em 

ambiente hospitalar, e possa vislumbrar esse espaço como um dos possíveis 
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locais de trabalho (WAYAMA et al., 2014). 

Diante do exposto, este estudo traz uma revisão ressaltando os principais 

pontos importantes que demonstram a relevante presença do CD nas equipes 

de saúde das UTIs. 

 
 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
2.1) Contexto histórico e legislativo da Odontologia Hospitalar no Brasil 

 

 
A Odontologia Hospitalar ainda é uma realidade bastante incipiente no 

cenário brasileiro, e surgiu em virtude da necessidade de inserir o CD na equipe 

multidisciplinar de UTIs. Nesse ínterim, em 2008, foi criado e apresentado o 

Projeto de Lei nº. 2.776 de abril de 2008, com a proposta de tornar obrigatória a 

presença de profissionais da Odontologia em UTIs, sendo elas públicas ou 

privadas (BRASIL, 2008). 

O projeto de lei intitulado de Lei nº. 34/2013 (Lei da Odontologia 

Hospitalar), foi aprovado pelo Senado Federal, em 29 de maio de 2013, onde 

tornava obrigatória o fornecimento de assistência odontológica a pacientes em 

regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, também, 

aos atendidos em regime domiciliar na modalidade home care. Porém, em junho 

de 2019, essa Lei sofreu veto presidencial (SENADO, 2019). 

Ainda que não seja considerada uma especialização pelo Conselho 

Federal de Odontologia, mas sim como uma habilitação, a Odontologia 

Hospitalar é exposta dentro do código de Ética Odontológico do ano de 2012, 

no capítulo X (Da Odontologia Hospitalar), artigo 26 em que fala que é de 

competência do CD “[...] internar e assistir pacientes em hospitais públicos e 

privados, com e sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico- 

administrativas das instituições [...]” (CONSELHO FEDERAL DE 

ODONTOLOGIA, 2012). 
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2.2) Campos e áreas de atuação da Odontologia Hospitalar 

 

 
A área que o CD atua refere-se ao sistema estomatognático e todas as 

estruturas que o mesmo alcança, e o número de estudos que relacionam a 

saúde oral e o bom estado geral de saúde sistêmica, tornando-se uma via de 

mão dupla, tem sido crescente. Assim, o surgimento de alterações sistêmicas e 

a presença de doenças no âmbito geral podem levar à amplificação de lesões 

e modificações na cavidade oral, que além de interferir na QV do paciente, 

podem ser utilizados como indicativo e proporcionar diagnósticos de desordens 

que acometem o indivíduo. Em contrapartida, uma má saúde oral pode 

desencadear problemas clínicos, tais como: disseminação local e sistêmica de 

infecções, as quais estão intimamente relacionadas à alterações na resposta 

imunológica; infecções do trato respiratório; maiores custos de admissão em 

UTI; maior utilização de medicamentos como antibióticos (ATBs), o que termina 

por aumentar a probabilidade de desenvolvimento de resistência bacteriana e 

infecções    oportunistas    (SCANNAPIECO,    1999;    WALSH    et    al., 2006 

;AZARPAZHOOH; LEAKE, 2006; AAS et al., 2007; GOMES-FILHO; PASSOS; 

DA CRUZ, 2010; BANSAL; KHATRI; TANEJA, 2013; LAURENCE et al., 2015). 

O atendimento realizado em ambiente hospitalar é favorecido em 

diversas circunstâncias, como nos casos de cirurgia bucomaxilofacial, 

procedimentos em que há necessidade de anestesia geral, atendimento de 

portadores de deficiências ou pacientes especiais, tanto de caráter físico ou 

mental, casos de alergias aos anestésicos locais, ou casos de qualquer paciente 

em que haja um impedimento de tratamento em um consultório convencional 

(LIMERES POSSE et al., 2003; CASTRO et al., 2010). 

 
 
 

2.3) Odontologia e seu papel nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

 

 
Pacientes hospitalizados na UTI necessitam de cuidados rigorosos 

porque eles possuem um quadro clínico caracterizado por imunodeficiência, 

tornando-os mais suscetíveis a infecções orais e/ou sistêmicas que agravam sua 

saúde (OMS, 2013). Então, são pacientes que também apresentam debilidade 
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para realizar higienização mecânica, o que aumenta a incidência de doenças 

orais como, por exemplo, acúmulo de biofilme nas superfícies dentais, gengivite, 

periodontite e bacteremia. Então, o paciente hospitalizado em UTI fica propício 

a contaminação de forma sistêmica, devido a bactérias orais atingirem o sistema 

circulatório, colocando em risco a piora do seu quadro de saúde (KAHN et al., 

2008). 

Diante do exposto, os CD desempenham um papel fundamental na 

avaliação oral e de saúde bucal, reforçando a ideia de que essas avaliações 

influenciam os cuidados gerais de saúde, uma vez que várias manifestações na 

cavidade oral podem surgir de condições sistêmicas e que, de forma 

semelhante, várias doenças sistêmicas também podem surgir de condições 

bucais (OMS, 2013). 

Então, entende-se que uma equipe multidisciplinar em UTI necessita da 

presença de um CD, preferencialmente qualificado em Odontologia Hospitalar, 

para avaliar a condição de saúde bucal e a necessidade de tratamento 

odontológico, especificamente controlar essa saúde bucal, através de 

procedimentos de higiene oral, tais como: avaliar a presença de biofilme oral, 

doença periodontal, presença de cáries, prevenir infecções orais, identificando 

lesões precursoras de infecções virais e fúngicas, manter a mucosa lubrificada, 

evitar lesões traumáticas e outras alterações orais que representem risco ou 

desconforto para os pacientes hospitalizados (NELSON et al., 2010; ARANEGA 

et al., 2012; SILVEIRA et al., 2020). Acrescenta-se que esses pacientes estão 

mais expostos ao risco de infecção, e são cinco a 10 vezes mais prováveis para 

aumentar sua infecção (SILVEIRA et al., 2010). 

Verificando-se a necessidade de implantar odontologia nas UTIs, a 

Comissão de Segurança Social e Família estabelece a presença obrigatória de 

profissionais da odontologia em hospitais públicos e privados com pacientes 

internos tanto em enfermarias quanto em UTIs, aprovando dois (02) projetos de 

lei (PL): nº 2.776 / 2008 e PL 363/2011, ambos aprovados em 2012 (BRASIL, 

2012). A medida teve como objetivo melhorar o atendimento fornecido aos 

pacientes, defender e apoiar o fornecimento de atenção integral à saúde, o que 

constitui, na verdade, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(SANTOS et al., 2008). 
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Porém, conforme mencionado previamente, no Brasil, a atuação do CD 

em UTI ainda não é padronizada e nem é uma realidade constante em todos os 

ambientes hospitalares, o que leva a uma desorganização na prestação desse 

serviço. Assim, instituições que oferecem protocolos e treinamentos em saúde 

oral, tendem a ser mais organizadas e, possivelmente, com melhores números 

de manejo e controle de saúde sistêmica do paciente (BLUM et al., 2018). 

A participação da odontologia na equipe de saúde interdisciplinar é de 

fundamental importância para o tratamento e qualidade de vida dos pacientes 

Hospitalizados, visto que o CD será aliado na terapêutica médica, utilizando os 

seus conhecimentos no diagnóstico das condições bucais, assim como em 

procedimentos emergenciais, como traumas, e procedimentos terapêuticos e 

preventivos oferecendo maior conforto e um meio bucal satisfatório ao paciente 

(BRASIL, 2012; SANTANA et al., 2012; MATOS et al., 2014). 

A orientação sobre a importância da higiene bucal e a qualidade da saúde 

deve ser estendida a todos os diferentes segmentos da equipe multidisciplinar, 

mas o conhecimento do papel da Odontologia em hospitais ainda é restrito 

(SILVEIRA et al., 2020). Porém, é de extrema importância que haja uma 

interação entre a Odontologia, outros profissionais da equipe e pacientes 

internados em UTI durante o atendimento, com a finalidade de minimizar o risco 

de disseminar patógenos da cavidade oral que podem causar problemas 

sistêmicos. Nesse sentido, o CD tem a obrigação de manter a higiene dos 

dentes, gengivas, bochechas e língua, controlando a intensa colonização de 

patógenos ( ESTEVES; GOMES et al., 2012). 

Pesquisas informam que uma adequada higiene oral e a assistência 

odontológica por profissional qualificado, limitam consideravelmente a 

ocorrência de doenças respiratórias entre pacientes adultos classificados de alto 

risco e mantidos em cuidados paliativos e, principalmente, os pacientes 

internados em UTI (RABELO et al., 2010). 

É importante ressaltar que, a placa bacteriana nos indivíduos 

hospitalizados em UTI pode sofrer modificações orais causando cáries, necrose 

pulpar, lesões na mucosa, periodontite, o que pode influenciar o protocolo 

médico terapêutico, visto que fatores de virulência de bactérias do biofilme 

podem interferir na condição sistêmica dos pacientes. Evidências associam a 
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migração bacteriana da orofaringe e do biofilme dental à Pneumonia Associada 

à Ventilação Mecânica (PAVM) (MORAIS et al., 2006). 

A PAVM é uma infecção pulmonar que ocorre no âmbito hospitalar e 

atinge indivíduos submetidos à ventilação mecânica. Desenvolve-se em até 72 

horas a partir do início da ventilação mecânica e é uma das infecções 

hospitalares mais frequentes nas UTIs. Sua taxa varia de 9%-40% e está 

associada a um aumento no tempo de hospitalização e na taxa de mortalidade. 

Entre os motivos de risco, evidencia-se a microaspiração de microrganismos da 

orofaringe, que se agrava em situações de debilidade da higiene oral, o que 

ocorre, em sua maioria, em pacientes de UTIs (AMARAL et al., 2013). 

A prevenção da PAVM compreende a administração profilática de 

antibióticos (antibioticoprofilaxia), elevação da cabeça, limitação da duração da 

VM e interrupção da sedação. Ainda no que tange a prevenção da PAVM, a 

higiene bucal tem sido de grande importância e, quando executada de maneira 

padronizada, reduz significativamente a taxa de infecção do trato respiratório em 

virtude de colonização microbiana (CHACKO et al., 2017). 

Então, a literatura tem demonstrado que a equipe multiprofissional da UTI 

está incompleta e que a presença do CD é relevante para que a promoção da 

saúde dos pacientes seja completa. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
A pesquisa desenvolveu-se através uma revisão de literatura, com 

abordagem informativa e descritiva, a partir de artigos científicos pesquisados 

nas bases de dados PubMed, LILACS, Medline, Scopus, Web of Science, 

Science Direct, Chocrane, Bireme e Scielo, com filtro para publicações de 1999 

a 2019, indicando a importância do CD como membro efetivo de equipe 

multidisciplinar de atendimento em UTI, com a finalidade de intervir em doenças 

sistêmicas e promover melhora no quadro clínico de pacientes internados. 

A pesquisa foi conduzida através das palavras-chaves, em língua 

portuguesa e inglesa: Odontólogos. Saúde Bucal. Odontologia Hospitalar 

(Dentists. Oral Health. Hospital Dentistry). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

De 47 publicações encontradas inicialmente, foram selecionadas 12 que 

abordaram características da importância do CD em UTI e a descrição de 

experiências práticas. 

De acordo com Amaral et al. (2013) verificou-se que a equipe 

multiprofissional que faz parte das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo 

composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e 

fisioterapeutas, contudo a literatura é unânime mostrando que a equipe não está 

completa, pois falta a presença do cirurgião dentista, fazendo parte desse 

ambiente para promover saúde integral dos pacientes internados na UTI. 

Paulino et al. (2016) relata que o número de infecções e risco de 

pneumonia entre os pacientes internados pode ser minimizado com a presença 

do profissional. Segundo Koeman et al. (2006) e Garcia et al.(2009) a 

importância da existência de um protocolo de higiene oral nas unidades, é citada 

em vários estudos, além da sua direta relação com a diminuição de PAVM. 

Porém, os detalhes sobre os protocolos utilizados não são fornecidos pela 

grande maioria. Foi realizado um estudo por Ory et al. (2017) na França no 

Hospital Universitário Clermont-Ferrand, onde foi computado após a introdução 

de higienização oral para avaliar a qualidade e observar as taxas de PAVM, com 

a finalidade de analisar a eficácia do controle da referida patologia. No prazo de 

um ano, o estudo submeteu a 2030 pacientes submetidos à ventilação mecânica 

em UTIs de várias especialidades. Durante o primeiro período, foi realizada a 

higienização dos pacientes três vezes ao dia, com clorexidina a 0,5% molhada, 

no segundo período foi utilizada escova de dentes com cerdas macias e 

OroCare para sucção e limpeza de mucosa e tecidos na boca. Foi evidenciado 

um resultado positivo desse protocolo, onde inclui o uso da clorexidina, 

aspiração e escovação simples, diminuindo assim, as taxas de PAVM. 

Através dos estudos de TMN et al. (2006), foi relatado que os 

enxaguantes com clorexidina são considerados padrão ouro, porém possuem 

efeitos adversos. Consequentemente, há uma busca por enxaguantes que 

tenham a mesma eficácia que os que contêm clorexidina em termos 

antimicrobianos, mas que causem menores efeitos adversos. 
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Em um estudo realizado por Araújo et al. (2010) em Belém - PA em 

hospitais públicos e privados relataram que, dentre a equipe multidisciplinar que 

atua em unidades de tratamento intensivo, apenas 30% dos entrevistados 

constataram que possui conhecimento acerca das técnicas de escovação bucal. 

Outros 30% afirmaram saber sobre a limpeza das próteses e 29% responderam 

ter domínio sobre a limpeza das mucosas. Em relação a higienização da língua, 

40% falaram saber o assunto e confirmaram sua capacidade em ensinar os 

pacientes, caso os abordem. Enquanto, 42% dos entrevistados relataram ter 

recebido algum conhecimento ou treinamento sobre a higienização oral durante 

a formação profissional. Em todas as categorias 74% da amostra identificou o 

treinamento realizado como insuficiente. 

Desta maneira Blum, Munaretto e Baeder et al. (2017), notaram que 

pacientes que se encontram com um quadro infeccioso muito grave, 

principalmente aqueles que estão acamados na UTI necessitam de uma 

atenção especial do CD, de forma ágil, devido a demanda de microrganismos 

que se acomodam na cavidade oral possuir uma rápida multiplicação, sendo um 

dos fatores dessa colonização sua casa ser por fontes respiratórias. 

Gomes-Filho et al. (2014) citam que, foi realizado um estudo caso- 

controle com 315 indivíduos, 85 casos de pneumonia nosocomial e 230 

controles (sem pneumonia) que estavam internados em um hospital de Feira de 

Santana-BA. Através de avaliações médicas estabelecidas após exames físicos, 

radiográficos e/ou microbiológicos, a pneumonia nosocomial foi diagnosticada. 

Foi notada maior associação entre periodontite e pneumonia nosocomial em 

pacientes que foram qualificados quanto às características demográficas, 

condição de saúde e estilo de vida, assim como situação periodontal. 

A odontologia na visão de Brunetti MC et al. (2004) possui vários 

requisitos no ambiente hospitalar, buscando o bem-estar do paciente, visto que 

os exames intra e extraoral são de grande atribuição no diagnóstico de possíveis 

infecções adquiridas no tempo de internamento destes pacientes, notando que 

a manobras não são restritas apenas a procedimentos cirúrgicos. A doença 

atingida no sistema periodontal pode se manifestar como um fator de 

proliferação de patógenos ocorrendo agravamento no quadro sistêmico dos 

indivíduos com a saúde instável. 
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Ocorreu uma pesquisa realizada por Jones et al. (2010) no Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade do Texas em Houston, onde o foco era 

analisar a incidência de bacteremia associada à higienização em pacientes 

críticos sob ventilação mecânica. Concluiu-se que é possível realizar a 

higienização bucal desses pacientes e que a chance de uma bacteremia 

transitória em pacientes críticos é a mesma que pacientes saudáveis que 

realizam a escovação dentária. 

Os estudos de Jones e Deborah et al. (2011), realizado em UTIs no 

sudeste dos Estados Unidos, relataram que há um padrão de maior acúmulo de 

biofilme nos dentes molares e pré-molares desses pacientes, devido a 

visualização e alcance pelos enfermeiros na hora da higienização, agravados 

pela presença de equipamentos na região como tubos endotraqueais. Esses 

pacientes estão inviabilizados de realizar a higienização mecânica, dependendo 

da equipe para os cuidados com a saúde bucal do paciente. 

Segundo Vieira et al. (2009), uma pesquisa foi realizada com pacientes 

submetidos a VM por mais de 48 horas. Foram analisados 39 pacientes adultos, 

hospitalizados no centro de tratamento intensivo (CTI). Notou-se que os 

pacientes hospitalizados que receberam cuidados adequados de prevenção, 

reduziram os casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), 

com uma taxa de redução de 56%, deixando claro que a presença e importância 

do cirurgião dentista em conjunto ao quadro geral da saúde do paciente 

submetido a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Assim, percebeu-se através das pesquisas realizadas entre os autores, 

que os protocolos de higiene oral variam muito entre as instituições e que a 

presença do CD em âmbito hospitalar é de grande importância para 

intervenções preventivas e curativas. 

 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A atuação odontológica em Unidades de terapia intensiva ainda é uma 

realidade muito ausente. No Brasil algumas unidades oferecem serviços 

odontológicos à beira do leito, apesar da variação dos detalhes desses serviços. 
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Nota-se a íntima relação entre a piora do quadro sistêmico dos pacientes nas 

UTIs e sua higiene oral. 

Portanto, é necessário evidenciar a importância do cirurgião-dentista 

habilitado como parte da equipe multidisciplinar, visando o tratamento integral 

do indivíduo, diminuindo o período de hospitalização do paciente e medicações, 

evitando infecções severas, como infecções respiratórias relacionadas ao 

sistema estomatognático, contribuindo assim, de forma eficiente para o bem- 

estar do paciente. Desse modo, sua atuação é indispensável para que seja 

realizada de forma adequada a higienização bucal dos pacientes. 
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RESUMO 

 
A fluorose dentária é um distúrbio estético causado por excesso de ingestão de 

flúor durante a formação dentária, e consequentemente ocasiona problemas 

psicossociais e ausência de autoestima nos pacientes. O infiltrante resinoso 

promete uma tecnologia minimamente invasiva que atinge resultados com 

qualidade, proteção do esmalte e estética. Desse modo, esse artigo tem por 

objetivo analisar as publicações e a existência de evidência cientifica para a 

eficácia estética no tratamento do tema estudado. A busca eletrônica de artigos 

científicos foi realizada utilizando os bancos de dados Scopus e Web of 

Science, abrangendo o período de fevereiro de 1991 e março de 2021 somente 

na língua inglesa. Trata-se de um estudo quantitativo, bibliométrico,  

transversal, de análise documental online, delineado como uma revisão de 

escopo. As conclusões da análise sugerem existência de evidência conlusiva 

do uso da infiltração resinosa no tratamento da fluorose dentária sob uma 

perspectiva estética. 
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1. INTRODUÇÃO 

A fluorose dentária é um distúrbio estético causado por excesso de 

ingestão de flúor durante a formação dentária que leva à alterações no 

processo de mineralização, resultando em uma formação de região 

hipomineralizada no elemento dental com aspecto de pigmentação branca, 

difusa e simétrica. A gravidade é analisada de acordo com a quantidade de 

flúor captado, a duração da exposição do flúor e o estágio da amelogênese 

(DENBESTEN, 1999; DI GIOVANNI et al., 2018). 

Ao longo do tempo foram estudadas e aplicadas diversas técnicas de 

tratamento para a Fluorose como microabrasão, clareamento, restauração 

(macroabrasão) e folheados de porcelana (DI GIOVANNI et al., 2018; GENÇER 

e KIRZIOGLU, 2019). A partir de 1970 o conceito de infiltração de resina foi 

desenvolvido, mas apenas no ano 2000 as investigações sobre o coeficiente de 

penetração do material começaram a ganhar espaço na parte clínica como 

meio de estratégia para deter a cárie, e recentemente o mascaramento de 

manchas brancas (DI GIOVANNI et al., 2018; CHEN, 2019). Atualmente, o 

infiltrante Icon é produzido pela DMG (America Company, Elglewood, NJ) e 

promete uma tecnologia minimamente invasiva que preenche e reforça a região 

desmineralizada do esmalte (MANOHARAN et al., 2019). Esse produto surge 

como alternativa para atingir resultados com qualidade, proteção do esmalte e 

estética (DMG DENTAL, 2019). 

A técnica da infiltração resinosa consiste em uma erosão do ácido 

clorídrico na superfície da lesão, e posteriormente a entrada da resina no 

esmalte poroso por meio de uma ação capilar, resultando em um 

preenchimento das microporosidades. Consequentemente ocorre uma 

interrupção da lesão e o elemento dental passa a ter um aspecto natural. Essa 

mudança é baseada de acordo com o índice de refração da luz (BORGES et 

al.,  2016;  DMG  DENTAL,  2019;  MANOHARAN  et  al.,  2019).  Enquanto  o 

esmalte sadio possui um índice de função refrativa de 1,62, as 

microporosidades das lesões são preenchidas com água (RI 1,33) ou ar (RI 

1,0). Essa diferença acontece porque são materiais distintos, logo, também 

apresentará  mudanças  na  dispersão  da  luz  resultando  em  uma  aparência 



esbranquiçada (PARIS e LUECKEL, 2012; BORGES et al., 2016; 

MANOHARAN et al., 2019). 

A técnica baseia-se em aplicação do ácido com a finalidade de 

desgastar o esmalte e permitir que a resina de baixa viscosidade possa 

penetrar a região porosa com mais facilidade. O procedimento é considerado 

microinvasivo porque requer o desgaste de uma mínima parte do esmalte 

(aproximadamente 30-40 μm). Logo após, é realizado o enxague e secagem 

(com ar e álcool), para que a resina possa ser aplicada e polimerizada. 

Destaca-se que o isolamento é obrigatório para a realização do tratamento. 

(EDEN, 2017). A aplicação de HCL 15% por 2 minutos é uma recomendação 

do fabricante. Porém, estudos selecionados mostraram que é possível  

melhorar o potencial da infiltração resinosa através do aumento do tempo de 

até 8 minutos na aplicação ou com a associação de microabrasão (BORGES et 

al., 2016). O infiltrante pode penetrar até aproximadamente 400 μm de esmalte, 

mas mesmo com essas técnicas, a qualidade estética pode não ser suficiente 

em casos mais graves, o que permite a reaplicação do infiltrante a fim de 

observar se houveram melhorias (ABBAS et al., 2018). Outros estudos 

mostram que regiões com maior profundidade necessitam de um adicional de 3 

minutos durante a aplicação para garantir preenchimento adequado das 

porosidades (GUGNANI et al., 2017). 

A infiltração resinosa apresenta-se como a técnica mais eficaz no 

tratamento de lesões de gravidade leve a moderada. Em segundo lugar fica o 

clareamento e em terceiro lugar a microabrasão (DI GIOVANNI et al., 2018). 

Quando comparado com compósitos e resinas, o infiltrante apresenta maior 

eficácia na permeabilidade e diminuição da dureza (CHEN et al., 2019). Um 

estudo in vitro mostrou a eficácia do tratamento com infiltração resinosa para a 

redução da descoloração de manchas brancas. Os resultados mostraram uma 

melhoria na diferença da cor dentro do padrão de aceitabilidade. (HALLGREN 

et al., 2016). 

A existência da fluorose dentária pode provocar sentimentos de 

constrangimentos, vergonha, frustração, baixa autoestima que levam o 

paciente a ter implicações nas relações sociais e até mesmo esconder o sorriso 

quando falam (FEITOSA et al., 2009; GUGNANI et al., 2017; DMG DENTAL, 



2019;). A estética odontológica ideal é aquela que leva em consideração a 

demanda do paciente, visando a sua percepção individual (DMG DENTAL, 

2019). Muitos dos pacientes procuram um sorriso esteticamente harmonioso 

porque acreditam que a característica dos seus dentes irá influenciar 

diretamente na forma como são vistos pela sociedade (FEITOSA et al., 2009). 

A percepção estética das manchas no esmalte pode ser variável entre os 

pacientes. (DI GIOVANNI et al., 2018; NETTO e DORIAN, 2010) Desse modo, 

fatores sociais, culturais e psicológicos podem ser modificado com o tempo, 

padrões e idade (NETTO e DORIAN,2010). 

A odontologia baseada em evidência promove uma conduta clínica 

honesta e eficiente, encorajando o profissional a aplicar a evidência científica 

nos atendimentos realizados e escolher o método mais eficaz para tratamento 

(ZINA e MOIMAZ, 2012). Através da revisão sistemática é possível sintetizar 

estudos científicos a fim de alcançar uma visão geral e confiável dos resultados 

obtidos por meio da intervenção, para verificar se a mesma é aplicável 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Por conseguinte, o objetivo desta revisão 

sistemática foi analisar as publicações e a existência de evidências cientificas 

para a eficácia estética no tratamento da fluorose dentária através da técnica 

de infiltração resinosa. 

 
 

2. MÉTODOS 

Realizou-se um estudo quantitativo, bibliométrico, transversal, de análise 

documental online, delineado como uma revisão de escopo (PEREIRA et al., 

2018). O estudo do escopo (scoping study ou scoping review) tem como 

objetivos mapear os principais conceitos que apoiam determinada área de 

conhecimento, examinar a extensão, alcance e natureza da investigação, 

sumarizar e divulgar os dados da investigação e identificar as lacunas de 

pesquisas existentes (MENEZES et al., 2015). 

A busca foi realizada por dois autores independentes, sob a orientação 

de um terceiro autor. O descritor “Resin infiltration” foi cruzado com os 

descritores “Dental fluorosis” e “Esthetics”. Os artigos que apresentavam tais 

descritores no título e no resumo, quando possível. A busca eletrônica de 



artigos científicos foi realizada utilizando os bancos de dados Scopus e Web of 

Science, conforme os quadros 1 e 2, abrangendo o período de fevereiro de 

1991 e março de 2021 e somente na língua inglesa. 

 

Quadro 1: Processo para coleta de dados na base Scopus, utilizando a pesquisa com base 

nos tópicos. 

SCOPUS 

Palavras-chave 
Quantidade de 

artigos 

 
1 

Resin Infiltration    
595 

 
2 

Resin Infiltration Dental fluorosis   
25 

 
3 

Resin Infiltration Esthetics   
40 

 
4 

Resin Infiltration Dental fluorosis Esthetics  
14 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 
Quadro 2: Processo para coleta de dados na base Web of Science, utilizando a pesquisa com 

base nos tópicos. 

WEB OF SCIENCE 

Palavra-chave 
Quantidade de 

artigos 

 
1 

Resin Infiltration    
514 

 
2 

Resin Infiltration Dental fluorosis   
18 

 
3 

Resin Infiltration Esthetics   
16 



 
4 

Resin Infiltration Dental fluorosis Esthetics  
6 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 
 

Critério de inclusão de acordo com PICO (população, intervenção, 

comparação e resultado): Para a construção das estratégias de inclusão foi 

utilizada a estratégia PICO (P: Population, I: Intervention, C: Comparation e O: 

Outcome) (população, intervenção, comparação e resultado) que orienta a 

elaboração da pergunta de pesquisa exploratória e da busca bibliográfica e 

permite que o pesquisador localize, de maneira acurada, a melhor informação 

disponível (MENEZES et al., 2015). 

Foram selecionados artigos somente na língua inglesa de acordo com o 

critério de PICOS baseado nos títulos e resumos. População (P): pacientes 

com lesões de mancha branca em dentição decídua e/ou permanente. 

Intervenção (I): aplicação da resina infiltrativa, aplicação de vernizes 

fluoretados, gel fluoretado, associação das técnicas, ou tratamentos isolados. 

Comparação (C): entre os procedimentos anteriores em pacientes que 

apresentavam fluorose nas faces proximais ou vestibulares dos elementos 

dentais, ou avaliação da eficácia isolada da resina infiltrativa. Resultados (O): 

taxa de sucesso, longevidade das técnicas utilizadas e o mascaramento da 

lesão de mancha branca (alteração de cor). 

Os critérios de exclusão foram: estudos in vitro, estudos transversais, 

caso-controle, estudo coorte, estudo de campo, ensaio de comunidade, 

estudos experimentais com animais, revisões simples, revisões sistemáticas, 

metanálises, opiniões de autores, além de artigos em outros idiomas. 

Seleção de estudos: Inicialmente os estudos foram selecionados por 

dois autores através das análises dos títulos e resumos, como descritos 

anteriormente. Em seguida, textos completos dos estudos mais relevantes 

foram revisados e selecionados levando em consideração os critérios de 

PICOS. A discordância entre os dois autores, foi resolvida em reunião de 

consenso juntamente com um terceiro autor. Ressaltando que nenhum autor de 



artigos não disponíveis não foi contatado, portanto foram utilizados apenas 

textos completos disponíveis. 

 

Para organização da pesquisa, a análise dos dados foi promovida por 

meio de análise quantitativa e de conteúdo e foram desempenhados os 

seguintes procedimentos metodológicos: a) pesquisa nos periódicos 

acadêmicos da Scopus e Web of Science que apresentavam as palavras-chave 

selecionadas para este estudo; b) coleta de dados por meio da seleção e 

indexação das publicações que atendiam aos critérios estabelecidos, quanto à 

combinação das palavras-chave, formando a base de dados para a análise; c) 

análise bibliométrica das publicações indexadas e categorizadas; d) registro 

das informações em um banco de dados informatizado, por intermédio da 

utilização do software Microsoft Excel® 2016; e) descrição dos dados obtidos e 

f) análise dos resultados. 

 
Assim, foi elaborado um banco de dados com o auxílio dos software 

Microsoft Excel® 2016; no qual foram organizados e tabulados os seguintes 

dados: autores dos artigos; título do artigo; número de citações; periódico do 

artigo; palavras-chave; ano de cada publicação; citações e o país de origem 

dos autores; obras com maior impacto e tipos e áreas de pesquisa. 

 

A escolha dessas bases de dados delineia-se pela sua relevância 

imbuída ao meio acadêmico mundial. Essas plataformas possuem ferramentas 

operacionais que possibilitam o tratamento dos dados coletados através da 

bibliometria. Quanto aos procedimentos para análise de resultados aplicou-se 

três etapas: primeiramente, foram utilizadas para a classificação dos estudos 

selecionados, as seguintes categorias: autor, título, periódico, ano de 

publicação, número de citações e país de origem; em seguida, foram avaliadas 

a evolução temporal da produção no campo, os periódicos e autores que mais 

publicaram, bem como as obras de maior impacto a partir do critério de 

números de citações. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram organizados e tabulados os seguintes dados: autores dos artigos; 

título do artigo; número de citações; periódico do artigo; palavras-chave; ano de 

cada publicação; citações; país de origem dos autores; tipos e áreas de 

pesquisas. 

 
3.1 Principais periódicos 

A Tabela 1 apresenta as bases de dados (Scopus e Web of Science) 

com os principais periódicos relacionados aos temas dos artigos, 

demonstrando os mais representativos conforme o número de publicações. 

 
Tabela 1: Análise dos principais periódicos 

 

Base de dados Principais Periódicos Quantidade de 

 
Publicações 

 Operative Dentistry 4 

 
Journal Of Esthetic And Restorative Dentistry 3 

SCOPUS   

 British Dental Journal 1 

 
Journal Of Dentistry 1 

 Journal of Esthetic And Restorative Dentistry 1 

WEB OF SCIENCE Journal of Family and Primary Care 1 

 
Journal of International Dental Association 1 

 
Journal of International Medical Research 1 

 
Odovtos International Journal of Dental Sciences 1 

 
Operative Dentistry 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

A base de dados Scopus apresentou um total de 9 periódicos. Dentre 

eles estão a Operative Dentistry com 4 publicações, Journal of Esthetic and 

Restorative Dentistry com 3 publicações. Por último, British Dental Journal e 

Journal Of Dentistry aparecem apenas com 1 publicação. Já a Web of Science 



mostrou uma quantidade menor, com 9 periódicos, e cada um obteve 1 

publicação. 

Comparando as 2 bases de dados, nota-se que os periódicos Operative 

Dentistry e Journal Of Esthetic And Restorative Dentistry foram citados nas 2 

bases. A Scopus acaba liderando com a quantidade de periódicos e 

publicações geradas. Com base na lei bibliométrica de Bradford, periódicos 

apresentam um número elevado de publicações sobre uma determinada 

temática (MACHADO et al., 2016). 

Através desses resultados, constata-se uma maior tendência de 

publicações em periódicos que apresentam uma linha de pesquisa voltada para 

a área de medicina, saúde bucal, estética e odontologia. É importante ressaltar 

a quantidade de informações das duas fontes sobre o tema proposto, pois 

ainda é mínima diante da vastidão de pesquisas encontradas sobre outros 

temas da Odontologia. 

 
3.2 Principais autores 

 
 

As tabelas abaixo (tabelas 1 e 2) evidenciam o nome dos autores, a 

quantidade de artigos publicados e a nacionalidade de cada autor. 

 
Tabela 1: Principais autores, total de publicações e nacionalidade (Scopus) 

 

Autor Total Nacionalidade 

GOVAL, V 3 Indiana 

DOGRA, S. 2 Indiana 

GUGNANI, N. 2 Indiana 

GUGNANI, S. 2 Indiana 

PANDIT, I. K. 2 Indiana 

AMERICANO, G.C.A. 1 Brasileira 

ARANA-GORDILLO, L.A. 1 Brasileira 

ARWEILER, N.B. 1 Alemã 

AUSCHILL, T.M. 1 Alemã 



BARJA-FIDALGO, F. 1 Brasileira 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

Através dos artigos analisados na base de dados Scopus (Tabela 1), 10 

autores tiveram uma maior representatividade e desenvolveram um maior 

número de pesquisas sobre o tema discutido. É possível observar o destaque 

da Índia em relação à quantidade de autores e pesquisas, já que de 10 autores, 

os 5 primeiros são de nacionalidade Indiana que produziram 11 publicações de 

16 publicações divulgadas na tabela. Entre eles estão em ordem crescente de 

publicações, GOVAL, V com 3 artigos, e consecutivamente DOGRA, S, 

GUGNANI, N, GUGNANI S e PANDIT, I., K. com 2 artigos. Os outros autores, 

tanto de nacionalidade Brasileira quanto Alemã, apresentam apenas 1 

publicação. 

Conforme a lei de Lotka, enquanto um número alto de estudiosos produz 

poucos estudos numa determinada área de conhecimento, um grupo restrito 

produz muito (MACHADO et al., 2016). 

 
Tabela 2: Principais autores total de publicações e nacionalidade (Web of Science) 

 

Autor Total Nacionalidade 

BRIGNARDELLO-PETERSEN, R. 1 Canadense 

BURSETH, B.G. 1 Americana 

DA FONSECA, N.M.A.F. 1 Brasileira 

GOVAL, V. 1 Indiana 

GUGNANI, N. 1 Indiana 

GUGNANI, S. 1 Indiana 

GUPTA, M. 1 Indiana 

LAM, V.Q. 1 Americana 

MANI, G. 1 Chinesa 

MENG, J. 1 Chinesa 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 



Os dados coletados na Web of Science igualam a quantidade de 10 

autores da SCOPUS, porém, o número de publicações por autor é menor, 

apresentando apenas 1 trabalho por autor (Tabela 2). A nacionalidade Indiana 

também lidera com 4 autores: GUGNANI, N, GUGNANI S, GOVAL, G e 

GUPTA, M. Sendo que os 2 primeiros indianos mencionados também fazem 

parte da lista da Scopus. A lista é composta por dois autores de nacionalidade 

americana, BURSETH, B.G e LAM,V.Q, e dos dois autores chineses MANI, G e 

MENG, J. O Brasil também participa das publicações através de DA 

FONSECA, N.M.A.F. 

As duas bases de pesquisa apresentam uma boa quantidade de autores. 

Tal fator influencia na diversificação de informações, já que cada pesquisador 

possui sua linha de estudo e defesa, como também, é de uma nacionalidade 

diferente. Essa diversidade de pessoas e lugares promove uma 

democratização e exploração do tema analisado. Vale destacar a colocação de 

autores brasileiros mencionados nas duas bases, mostrando a repercussão  

das pesquisas sobre a infiltração resinosa. 

 
3.3 Evolução das publicações sobre a temática 

 
 

As Figuras 1 e 2 demonstram em ordem cronológica a evolução das 

publicações sobre a temática entre o período de 2013-2020. 

 
Figura 1. Evolução das publicações realizadas nos periódicos, por ano, na Scopus 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 
 

Figura 2. Evolução de publicações realizadas nos periódicos por ano, na Web of Science 



Na Figura 1, é ressaltada a diferença nos números de publicações entre 

os anos das publicações da Scopus. As pesquisas começaram em 2013 com 3 

publicações e estagnou em 2014 e 2015 com apenas 1 publicação. Porém, em 

2016 não houve nenhum resultado. O número de publicações cresceu em 2017 

para 2, e retornou ao 0 em 2018. Em 2019 só houve 1 publicação, mas logo 

houve um grande avanço em 2020 para 6, o maior número em todos os anos. 

 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 
 

A Web of Science (Figura 2), apresentou publicações nos periódicos 

apenas nos anos de 2017 com 2 publicações, 2019 com 1 publicação e 2020 

com 3 publicações. Analisando as duas figuras, verifica-se que o ano de 2020 

apresentou os melhores resultados. 

É possível que um dos maiores fatores para essa elevação seja o 

aumento pela procura de tratamentos estéticos para o paciente e devido à 

necessidade de aprendizado, capacitação e conhecimento científico do 

cirurgião-dentista. O período da pandemia, entre 2020 e 2021, também pode 

ter contribuído para esses profissionais se dedicarem mais aos estudos, como 

também, garantirem outras formas de conquistar mais pacientes no ramo 

estético. 

 
3.4 Temas correlatos abordados nos trabalhos 

Aqui serão apresentados os principais temas trabalhados nos artigos 

selecionados, com base nas principais palavras-chave encontradas. Para 

ordenar e quantificar esse processo foram utilizados os programas citados na 

metodologia dessa pesquisa. Já na construção da Figura 3 e 4 - Nuvens de 

palavras compostas pelas palavras-chave dos artigos foi utilizado o programa 



WebsiteTagxeto®, sendo possível demonstrar as principais temáticas 

trabalhadas nos artigos. 

 
Figura 3. Nuvem de palavras da Scopus compostas pelas palavras-chave dos artigos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 
As principais palavras identificadas na pesquisa da Scopus podem ser 

verificadas na Figura 3. As palavras mencionadas em fonte maior são as mais 

mencionadas, logo, “dental”, “resin”, “tooth”, “humans”, “enamel” e “procedure” 

ganharam destaque. 

 
Figura 4. Nuvem de palavras da Web of Science compostas pelas palavras-chave dos artigos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 



A Figura 4 referente à Web of Science teve como palavras em fonte 

maior: “microabrasion”, “infilration resin” “fluorosis” e “dental”. Apenas  

“fluorosis” e “dental” aparecem como destaque em comum nas duas bases. 

Mas as outras palavras presentes em cada base podem evidenciar a 

capacidade em poder discutir diversas informações em um tema, o que torna o 

tema mais rico em pesquisa e conteúdo. 

 
3.5 Artigos de maior impacto a partir da quantidade de citações 

 
As tabelas 4 e 5 mostram os artigos de maior impacto a partir da 

quantidade de citações. Nelas são citados autores, título, ano e quantidade de 

citações. 

 
Tabela 4: Obras de maior impacto na Scopus 

 

Autores Título Ano 
Quantidade de 

Citações 

MUÑOZ M.A.; ARANA-GORDILLO 

L.A.; GOMES G.M.; GOMES O.M.; 

BOMBARDA N.H.C.; REIS A.; 

LOGUERCIO A.D. 

Alternative esthetic management of 

fluorosis and hypoplasia stains: 

Blending effect obtained with resin 

infiltration techniques 

 

 
2013 

 

 
39 

 
 

 
ONTIVEROS J.C. 

Commentary: Alternative esthetic 

management of fluorosis and 

hypoplasia stains: Blending effect 

obtained with resin infiltration 

techniques 

 
 

 
2013 

 
 

 
3 

 
WANG Y.; SA Y.; LIANG S.; JIANG 

T. 

Minimally invasive treatment for 

esthetic management of severe 

dental fluorosis: A case report 

 
 

2013 

 
 

15 

 
GUGNANI N.; PANDIT I.K.; GOYAL 

V.; GUGNANI S.; SHARMA J.; 

DOGRA S. 

"Esthetic improvement of white spot 

lesions and non-pitted fluorosis 

using resin infiltration technique: 

Series of four clinical cases" 

 
 

2014 

 
 

8 

 

AUSCHILL T.M.; SCHMIDT K.E.; 

ARWEILER N.B. 

Resin infiltration for aesthetic 

improvement of mild to moderate 

fluorosis: A six-month follow-up case 

 

2015 

 

11 



 report   

 
 

PERDIGÃO J.; LAM V.Q.; 

BURSETH B.G.; REAL C. 

Masking of enamel fluorosis 

discolorations and tooth 

misalignment with a combination of 

at-home whitening, resin infiltration, 

and direct composite 

 
 

 
2017 

 
 

 
6 

 
 

GUGNANI N.; PANDIT I.K.; GUPTA 

M.; GUGNANI S.; SONI S.; GOYAL 

V. 

Comparative evaluation of esthetic 

changes in nonpitted fluorosis stains 

when treated with resin infiltration, 

in-office bleaching, and combination 

therapies 

 
 

 
2017 

 
 

 
8 

 
 

PAN Z.; QUE K.; LIU J.; SUN G.; 

CHEN Y.; WANG L.; LIU Y.; WU J.; 

LOU Y.; ZHAO M. 

Effects of at-home bleaching and 

resin infiltration treatments on the 

aesthetic and psychological status of 

patients with dental fluorosis: A 

prospective study 

 
 

 
2019 

 
 

 
2 

 
 

 
SEKUNDO C.; FRESE C. 

"Underlying resin infiltration and 

direct composite veneers for the 

treatment of severe white color 

alterations of the enamel: Case 

report and 13-month 

 
 

 
2020 

 
 

 
1 

Soma do número de citações   93 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

Conforme a tabela 4 relacionada aos dados da Scopus, os autores mais 

citados foram MUNORZ.M.A; ARANA-GORDILLO L.A; GOMES G.M; GOMES 

O.M; BOMBARDA N.H.C; REIS A; LOGUERCIO A.D com 39 citações  em 

2013; WANG Y, SA Y; LIANG S; JIANG T com 15 citações em 2013; 

AUSCHILL TM; SCHMIDT K.E; ARWEILER N.B com 11 citações em 2015. 

Todas as obras totalizam 93 citações. Nota-se que com o passar dos anos, o 

número de citações diminuiu, visto que o artigo de 2020 obteve apenas 1 

citação. “Alternativa esthetic management Of fluorosis and hypoplasia stains: 

Blending effetc obtained with resin infiltration techniques” é o artigo mais citado 

sobre o tema. 



 

Tabela 5: Obras de maior impacto na Web of Science 
 

Autores Título Ano 
Quantidade 

de Citações 

 
GUGNANI, N.; PANDIT, I. K.; 

GUPTA, M.; GUGNANI, S.; 

SONI, S.; GOYAL, V. 

Comparative evaluation of esthetic 

changes in nonpitted fluorosis stains 

when treated with resin infiltration, in- 

office bleaching, and combination 

therapies 

 
 

2017 

 
 

8 

 

 
PERDIGAO, J.; LAM, V. Q.; 

BURSETH, B. G.; REAL, C. 

Masking of Enamel Fluorosis 

Discolorations and Tooth 

Misalignment With a Combination of 

At-Home Whitening, Resin Infiltration, 

and Direct Composite Restorations 

 
 

2017 

 
 

7 

SHAHROOM, N. S. B.; MANI, 

G.; RAMAKRISHNAN, M. 

Interventions in management of dental 

fluorosis, an endemic disease: A 

systematic review 

 
2019 

 
4 

WANG, Q.; MENG, Q.I; 

MENG, J. 

Minimally invasive esthetic 

management of dental fluorosis: a 

case report 

 
2020 

 
0 

POMACONDOR- 

HERNANDEZ, C.; DA 

FONSECA, N.M. A. H. 

Infiltrants for Aesthetic Treatment of 

White Spots Lesions by Fluorosis: 

Case Report 

 
2020 

 
0 

 
BRIGNARDELLO- 

PETERSEN, R. 

At-home dental bleaching and resin 

infiltration seem to provide important 

benefits for young patients with dental 

fluorosis 

 

 
2020 

 

 
0 

Soma do número de citações   19 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

De acordo com a Tabela 5 da base de dados Web of Science, os 

principais autores são GUGNANI, N; PANDIT, I.K, GUPTA, M; GUGANANI, S; 

SONI, S; GOYAL, V, com a obra de 2017 “Comparative evaluation of esthetic 

changes in nonpitted fluorosis stains when treated with resin infiltration, in-office 

bleaching, and combination therapies”, sendo a pesquisa de maior impacto 



contando com 8 citações. Houveram 3 artigos citados, totalizando 19 citações. 

O número de citações também diminuiu nessa base de dados com o passar 

dos anos, chegando a não haver nenhuma citação em 2020. 

Os artigos “Masking of enamel fluorosis discolorations and tooth 

misalignment with a combination of at-home whitening, resin infiltration, and 

direct composite” e “Comparative evaluation of esthetic changes in nonpitted 

fluorosis stains when treated with resin infiltration, in-office bleaching, and 

combination therapies” também ganham destaque por serem citados nas duas 

bases de dados. Scopus e Web of Science têm em comum os autores 

GUGNANI N, PANDIT. K, GOYAL, V, GUGNANI S. 

 
3.6 Publicações realizadas por país de origem 

 
As tabelas 6 e 7 a seguir exibem os números de publicações dos países 

em periódicos. 

 

Tabela 6. Publicações dos países em periódicos, no período de 2013-2020 na Scopus 
 

Pais Total 

China 3 

Índia 3 

Brasil 2 

Alemanha 2 

Estados Unidos 2 

Chile 1 

Colômbia 1 

Reino Unido 1 

Indefinido 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 
 

A tabela 6, referente à Scopus, apresenta 9 países e um total de 16 

publicações. China e Índia possuem 3 publicações, seguindo Brasil, Alemanha 



e Estados Unidades com 2 publicações. O países Chile, Colômbia, Reino 

Unido e Indefinido fizeram 1 publicação. 

 
Tabela 7. Publicações dos países em periódicos, no período de 2017-2020, na Web of Science 

 

Pais Total 

Índia 2 

Brasil 1 

China 1 

Peru 1 

Estados Unidos 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 
 

A tabela baseada nos dados da Web of Science evidencia uma redução 

no número de países comparado à base de dados discutida anteriormente. 

Enquanto Índia lidera com 2 publicações, Brasil, China, Peru e Estados Unidos 

fizeram 1 publicação; no total existem 6 publicações. 

Os dados indicados mostram que a Índia possui destaque em pesquisas 

relacionadas ao tema estudado. De acordo com a revista científica Science, 

renomada mundialmente, há um alto investimento em pesquisa científica no 

país. Tanto que na última década a Índia aumentou a quantidade de 

publicações em periódicos internacionais de 2,2% para 3,4% (REVISTA 

PESQUISA FAPESP, 2013). 

Todos os países mencionados fazem parte da lista de países que mais 

investem em educação de acordo com o Fórum Econômico Mundial, exceto 

Peru, Chile e Colômbia. O fato de o Brasil estar na posição de 9º lugar já é um 

grande avanço, devido à iniciativa em investir no desenvolvimento de novos 

métodos e propostas para o avanço da Odontologia (ÉPOCA NEGÓCIOS, 

2018) Apesar disso, o pouco número de publicações mostra o quanto o  

assunto ainda é recente, pouco pesquisado e ainda necessita de mais estudos. 



3.7 Análise dos tipos e áreas de pesquisas 

 
Nas Tabelas 8 e 9 é possível observar os dados referentes aos tipos de 

publicações mais realizadas e publicadas nas bases de dados. De todas as 

obras analisadas evidencia-se que três tipos de documentos fazem parte das 

bases de dados. 

Tabela 8. Tipos de publicações realizadas pelos artigos publicados no período de 2013-2020, 

na Scopus 

 
 

Tipos de Documentos Total 

Artigos 14 

Nota 2 

Survey 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 
Conforme apresentado na Tabela 8, as pesquisas realizadas e 

publicadas na Scopus se dividiram em 14 artigos, 2 notas e 1 survey. 

 
Tabela 9. Tipos de publicações presentes nos artigos no período de 2017-2020, na Web of 

Science 

Tipos de Documentos Total 

Artigos 4 

Material Editorial 1 

Revisão 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

A Web of Science apresenta 3 tipos de pesquisas, de acordo com o 

observado na Tabela 9. Artigos ficam em primeiro lugar com 4 documentos 

publicados. Material Editoral e Revisão possuem apenas 1 documento. 

As duas bases de dados tiveram os artigos como o maior impacto de 

produção documentária. Isso se deve ao fato do artigo cientifico ser “parte de 

uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, 



métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 

conhecimento” (ABNT NBR 6022, 2003). 

 
Tabela 10. Áreas de pesquisa dos artigos publicados no período de 2013-2020, na Scopus. 

 

 
Área de Pesquisa Total 

Odontológica - Geral 13 

Medicina - Geral 2 

Bioquímica, Genética e Biologia Molecular 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 
Na Tabela 10, é possível observar os resultados da pesquisa, onde 

destacam-se três áreas de pesquisa dos artigos relacionados à base de dados 

Scopus. A área que sai na frente é a Odontológica geral com 13 artigos, 

justamente porque o tema é específico dessa área. Para Medicina Geral foram 

2 artigos; e Bioquímica, Genética, e Biologia Molecular apenas 1 artigo. Essa 

mescla de áreas remete ao fato que o tema que envolve a Odontologia no eixo 

principal, mas aborda outros pontos da área da saúde, o que torna a pesquisa 

ainda mais abrangente. 

 
Tabela 11. Áreas de pesquisa dos artigos publicados no período de 2017-2020, na Web of 

Science. 

Área de Pesquisa Total 

Medicina para Cirurgia Oral - Odontológica 4 

Medicina Interna - Geral 1 

Farmacologia - Farmácia 1 

Pesquisa Experimental - Medicina 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2021). 

 

 

A Tabela 11, com dados da Web of Science exibe como maior área de 

pesquisa a medicina para Cirurgia Oral - odontológica com 4 pesquisas, 

seguidas de outras áreas como Medicina Interna, Farmacologia e Pesquisa 

experimental com apenas 1 pesquisa. 



Essa mescla de áreas remete ao fato da Odontologia ser o eixo principal 

do tema, apesar de também abordar outros pontos da área da saúde, o que 

torna a pesquisa ainda mais abrangente. 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente artigo analisou a produção científica sobre a influência da 

infiltração resinosa no tratamento da fluorose dentária sob uma perspectiva 

estética com base em 20 artigos. A partir disso, foi possível discutir de forma 

geral sobre o tema proposto. 

Os principais periódicos que demostraram importância na divulgação do 

tema foram Operative Dentistry e Journal Of Esthetic And Restorative Dentistry, 

já que aparecem em ambas as bases de dados. 

Diante dos resultados obtidos é possível concluir que há a existência de 

evidência conclusiva do uso da infiltração resinosa no tratamento da fluorose 

dentária sob uma perspectiva estética. 
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