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A TECNOLOGIA COMO ALIADA
“O conhecimento prático e a atualização do cirurgião-dentista são determinantes para o sucesso
do tratamento.” O depoimento do Dr. Carlos Alberto Kenji Shimokawa, doutor em Dentística pela
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, encerra nossa reportagem de capa sobre
fotopolimerização. O artigo destrincha as principais novidades e tendências relacionadas a esse tratamento, presente atualmente em quase todos os procedimentos dentais. É fato que os equipamentos e materiais utilizados na fotoativação estão cada vez mais eficientes. Porém, como bem lembra
o Dr. Shimokawa, isso não basta: técnica e tecnologia devem ter a mesma relevância em nosso
trabalho nos consultórios.
Essa dobradinha entre a experiência do profissional de Odontologia e a série de avanços tecnológicos que presenciamos nas últimas décadas também é essencial em outros procedimentos
abordados nesta edição da Conexão UNNA. Na OBE, debruçamo-nos sobre a intrincada pergunta:
É indicado reabilitar com implantes perdas dentárias em pacientes com histórico de doença periodontal prévia? Para respondê-la, consultamos uma série de estudos que, muito além da tecnologia,
contam com a experiência e a observação prática dos pesquisadores. É o mesmo caso do Artigo Técnico, no qual cinco renomados autores nos apresentam as principais discussões e linhas de estudo
relacionadas ao ajuste oclusal e indicam um protocolo prático em desgaste seletivo.
Outro pilar que deve estar sempre evidente em nosso cotidiano é a sensibilidade em identificar,
a partir da prática nos consultórios, novas frentes de análise e pesquisa. Quando temos um paciente
que é fumante e consome álcool, por exemplo, determinados problemas da saúde bucal podem
estar relacionados aos efeitos danosos desses hábitos à microbiota oral. É o que veremos na seção
Pesquisa e Tendências, que marca o início de uma parceria em divulgação de conteúdo entre a
OdontoPrev e o A.C.Camargo Cancer Center, um dos principais centros de pesquisa nacional sobre
câncer bucal. E, ao atendermos um bebê que já apresenta alterações na arcada dentária por causa
do uso excessivo da chupeta, é interessante saber que determinadas deformações são passíveis de
autocorreção se identificadas precocemente, como alerta a Odontopediatra Elâine Cristina Vargas
Dadalto, na entrevista do Dedo de Prosa.
Completam a edição um manual básico de Biossegurança para Técnicos e Auxiliares em Saúde
Bucal, tema da Gestão de Consultório, e, na página ao lado, uma novidade que nos mostra que a tecnologia também pode tornar a rotina de pacientes e cirurgiões-dentistas mais eficiente e, de quebra,
ajudar a natureza. Mais uma prova de que ela é, sim, uma importante aliada.

Eficiência com responsabilidade

EFICIÊNCIA
COM SUSTENTABILIDADE
Nova ferramenta online da OdontoPrev
para agendar exames radiológicos torna
o processo mais ágil e economiza
3,24 toneladas de papel ao ano
Cada brasileiro consome cerca de 50 quilos de papel por ano.
Isso é o equivalente a 10.600 folhas A4, produzidas a partir da
celulose de quase uma árvore e meia de eucalipto. Para reverter
esse quadro e contribuir para a preservação do meio ambiente, é
preciso adotar práticas mais sustentáveis. Ciente desse desafio, a
OdontoPrev acaba de lançar uma ferramenta digital que vai economizar mais de três toneladas de papel ao ano. A Solicitação
Online de Exames Radiológicos automatiza a aprovação dos procedimentos, evitando a impressão de guias. Além dos benefícios
ambientais, a ferramenta torna o processo mais eficiente, padroniza as solicitações e otimiza o controle das indicações. Confira ao
lado como ela funciona:

1
2

O profissional solicitante
realiza o pedido de exames
na ferramenta online,
que gera, em tempo real,
informações sobre as
regras contratuais e se há
cobertura para os exames
necessários. “Dessa forma,
agiliza o atendimento e o
diagnóstico”, diz Marcos
Costa, Superintendente de
Operações da OdontoPrev.

O beneficiário acessa o portal
odontoprev.com.br ou o app,
escolhe a clínica radiológica
de sua preferência e agenda
o exame. Com a nova
ferramenta, ele não precisa
mais apresentar um pedido
em papel nas clínicas.
A radiológica faz a captura do
pedido na ferramenta online.

Boa leitura a todos!

3
Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico-Operacional
do Grupo OdontoPrev

4
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“Hoje, são realizados
anualmente cerca de 1,5
milhão de exames, que
utilizam 3,24 toneladas de
papel. O novo recurso tende
a reduzir a próximo de zero o
uso de papel para os pedidos,
preservando árvores e
evitando a emissão de CO2 na
atmosfera”, diz Leandro Avila,
Gerente de Operações da
OdontoPrev.
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P

oucas são as contraindicações absolutas à instalação dos
implantes dentários.1 Todavia, antes da intervenção cirúrgica, deve-se avaliar minuciosamente o paciente e considerar
seu estado de saúde bucal; suas condições médicas e psicológicas; a motivação e a habilidade do paciente em realizar adequadamente sua higiene oral; as expectativas que tem em relação ao
tratamento; e fatores que possam levar ao aumento do risco de
insucesso e ao declínio das condições da dentição remanescente
e do estado periodontal.2

As contraindicações relativas incluem o declínio cognitivo, SAS IV
ou categorias superiores – descrição do estado do paciente segundo classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas
(veja quadro na pág. 8) –, ou condições médicas que podem pôr
em risco a vida ou o tempo de vida do paciente. As precauções
para a colocação de implantes dentários devem ser vistas com
relação às exposições baseadas em evidências que podem contribuir para o
risco de falha, incluindo fatores locais,
comportamentais e médicos, mas não
se limitando. O risco de falha do implante dentário aumenta quando há
histórico de doença periodontal, bruxismo, tabagismo e radioterapia.1

UM DILEMA NOS

IMPLANTES

Bolsas periodontais ativas funcionam
como reservatórios de patógenos periodontais que abastecem o processo
de colonização e estabelecimento de
um microbioma incompatível com saúde peri-implantar.3,4

É indicado reabilitar com implantes
perdas dentárias em pacientes com
histórico de doença periodontal prévia?

iStockphoto
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Pacientes severamente comprometidos pela doença periodontal
que apresentam múltiplas perdas dentárias podem ser reabilitados proteticamente, desde que cumpram um protocolo de cuidados antes e após a instalação dos implantes. Ele inclui controle
da doença por meio de procedimentos básicos periodontais e
complementação cirúrgica quando necessário, além de análises periódicas
ao longo da vida, conforme sugere um
recente estudo que acompanhou pacientes com esse perfil por até 20 anos,
seguindo esse protocolo.12

Há evidências de que
os pacientes tratados
para periodontite podem
sofrer mais perda de
implantes e complicações,
assim como apresentar
maior perda óssea

A dinâmica da colonização bacteriana ao redor dos implantes,
que inicia após sua instalação, é relatada em estudos como o de
Gerber,5 Fürst,3 Salvi6 e Subramani.7 Os artigos sugerem a importância do controle infeccioso antes da instalação dos mesmos em
pacientes parcialmente dentados,4 e, consequentemente, de um
controle periódico após a finalização do tratamento restaurador.
Assim como na doença periodontal, o microbioma na peri-implantite é predominantemente composto de anaeróbios.2,4,8,9 É
preciso entender que o estado periodontal pode mudar ao longo
do tempo e, por isso, deve ser acompanhado com certa periodicidade, de acordo com a necessidade individual de cada paciente.

Emerson Nakao
Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani
Caroline Teggi Schwartzkopf

Baseando-se na suscetibilidade ao desenvolvimento da periodontite e no potencial da transmissão de patógenos periodontais
dos dentes para o implante, pode-se ressaltar o aumento de risco
e incidência de peri-implantite nos pacientes com histórico de
doença periodontal prévia4,9,10 e também em fumantes.1,4,10 Para
Chrcanovic,11 mesmo com um número limitado de evidências,
seu estudo sugere que um aumento na suscetibilidade à periodontite também pode significar maior probabilidade de perda do
implante, perda de osso de suporte e infecção após a instalação
dos implantes.

Não invalidando esse resultado, percebe-se conflito com a literatura sobre
o assunto, que ressalta um prognóstico de curto prazo para os implantes
instalados em pacientes tratados para
periodontite agressiva,11,13-15 mas considerado aceitável para esses casos.13
Em comum, essas revisões sistemáticas
trazem o alerta para as diferenças de
metodologia entre os estudos, motivo pelo qual muitos deles são
excluídos, o que torna necessária a realização de estudos prospectivos bem delineados.11,13,14

Há alguma evidência de que os pacientes tratados para periodontite podem sofrer mais perda de implantes e complicações, assim
como maior perda óssea e peri-implantite do que pacientes periodontalmente saudáveis.11 Mesmo com resultados conflitantes,
conclui-se que a terapia periodontal realizada antes da instalação
de implantes, com o intuito de reduzir os níveis de patógenos potencialmente prejudiciais, e consequentemente, as chances de
colonização desses microrganismos anaeróbios na superfície de
titânio, pode exercer importante papel na longevidade dos implantes a serem instalados.
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Indivíduos edêntulos podem apresentar bactérias que se acreditava existirem somente enquanto houvesse dentes, como o
A. actinomycetemcomitans e o P. gingivalis,16,17 embora a diversidade microbiana seja menor nesses indivíduos.17 Assim, reabilitar
esse perfil de paciente também requer algum cuidado prévio à instalação de implantes. Portanto, segundo Roccuzzo,18 a abordagem
para múltiplas extrações dentárias preventivas e colocação de implantes, com base na suposição de que os implantes têm melhor
desempenho do que os dentes, deve ser seguida com extrema
cautela. Van der Weijden19 conclui em seu estudo que seus dados,
mesmo que limitados, permitem afirmar que o resultado da terapia com implante em pacientes periodontalmente comprometidos
e com perda parcial de dentes não é exatamente igual (menos favorável) quando comparado com a feita em indivíduos saudáveis.

Como as filosofias de tratamento podem se alterar com o tempo, uma revisão periódica dos diferentes conceitos é necessária
para refinar técnicas e eliminar procedimentos desnecessários.
Isso formaria uma base para o tratamento ideal.11 Pacientes com
histórico de periodontite devem ser avisados de um risco potencialmente maior de desenvolver a peri-implantite19 e orientados
a manter uma adequada higienização bucal no ambiente doméstico e a comparecer, em intervalos regulares, a consultas para
controle clínico e radiográfico, quando este for necessário. Um
estudo recente21 aponta para uma possível associação entre o
edentulismo causado pela doença periodontal após os 50 anos e
o comprometimento cognitivo em pacientes diagnosticados com
demência grave, condição que compromete a manutenção de
uma higiene bucal adequada.
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SISTEMA ASAS
Classificação do estado físico do paciente segundo a Sociedade Americana de Anestesiologistas
CLASSIFICAÇÃO ASA DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

ASA I

Paciente com a saúde
normal

Saudável, não fumante, que não bebe álcool ou tem consumo mínimo

ASA II

Paciente com doença
sistêmica leve

Apenas doenças leves, sem limitações funcionais substanciais. Os exemplos
incluem (mas não se limitam a): fumante; quem bebe socialmente; grávidas;
obesos (IMC entre 30 e 40); pessoas com diabetes e hipertensão controlados;
doença pulmonar leve

ASA III

ASA IV

ASA V

ASA VI
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Paciente com doença
sistêmica severa

Com limitações funcionais substanciais; uma ou mais doenças moderadas
ou severas. Os exemplos incluem: diabetes ou hipertensão não controlados;
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); obesidade mórbida (IMC igual ou
maior que 40); hepatite ativa; dependência ou abuso de álcool; marca-passo
implantado; redução moderada da fração de ejeção; doentes renais em diálise;
bebês prematuros com menos de 60 semanas; histórico (superior a três meses)
de ataque cardíaco, derrame ou mini-AVC

Um paciente com
doença sistêmica grave
que é uma ameaça
constante à vida

Os exemplo incluem: pessoas com casos recentes (menos de três meses)
de ataque cardíaco, derrame ou mini-AVC; isquemia cardíaca em curso ou
com disfunção valvular grave; redução severa da fração de ejeção; sepse;
coagulação intravascular disseminada; síndrome do desconforto respiratório
agudo; insuficiência renal sem tratamento por diálise regular

Um paciente cuja
expectativa é que não
sobreviva sem uma
operação.

Entre os exemplos estão: aneurisma abdominal/torácico; trauma grave;
sangramento intracraniano com efeito no cérebro; intestino isquêmico em função
de patologia cardíaca significativa ou disfunção de múltiplos órgãos/sistemas

Um paciente com morte
cerebral declarada cujos
órgãos estão sendo
removidos para doação
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Fotopolimerização sob a luz dos especialistas

A irradiância deve ser de,
no mínimo, 500 mW/cm2

Com aparelhos e materiais cada vez mais eficientes,
ela está presente em quase todos os procedimentos dentais.
Cirurgiões-dentistas comentam novidades e tendências
na área e destacam: técnica e tecnologia
têm a mesma relevância aqui

A

té alguns anos atrás, a fotopolimerização era tratada
apenas como mais uma etapa do processo nas bulas
da maioria dos materiais restauradores. Após a descrição do passo a passo para a aplicação do material em detalhes,
era comum a indicação “agora, polimerize” ao final. Não é mais.
“Quando chegou ao Brasil, nos anos 1980, a fotoativação era
usada somente para ativar resinas compostas em restaurações.
Atualmente, faz parte da rotina dos consultórios e está presente
também em procedimentos como colagem de bráquetes e cimentação de peças de porcelana, entre outros”, explica o cirurgiãodentista Marcelo Giannini, professor doutor do Departamento de
Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), vinculada à Universidade de Campinas (Unicamp). Por
isso, o interesse na área tem crescido, assim como o número de
estudos dedicados ao tema.

Parte da atenção que a fotopolimerização (também conhecida
por fotoativação) ganha, a cada ano, se deu graças ao trabalho
de dois pesquisadores: Richard Price, professor da Universidade
Dalhousie, no Canadá, e Frederick Rueggeberg, professor da Universidade Augusta, nos Estados Unidos. Ambos os cientistas tiveram a ideia de organizar um congresso anual sobre o tema para
um seleto grupo de cirurgiões-dentistas convidados do mundo
inteiro. Realizado desde 2014, o evento tem o objetivo de promover a divulgação de consensos, novidades e tendências no campo
da fotoativação. Tamanha preocupação tem razão de ser. “Uma
resina mal polimerizada pode comprometer todo o trabalho do
profissional, uma vez que a restauração pode apresentar alteração de cor, sensibilidade e até mesmo fraturar ou se descolar”, diz
o cirurgião-dentista Carlos Alberto Kenji Shimokawa, doutor em
Dentística pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo. Isso sem contar que a durabilidade será menor. A seguir, os
especialistas comentam o que há de novo no setor e destacam:
técnica e tecnologia têm a mesma relevância aqui.

Verifique com
os fabricantes
(do equipamento
e da resina) se a luz
azul é o suficiente
para realizar a
fotopolimerização
(ou se convém um
que emita outros
tipos de luz)

Escolha um cuja irradiância
seja reduzida à medida
que se afasta do local
a ser fotoativado

A ponta do aparelho
deve ter amplo diâmetro
e luz uniforme

iStockphoto

FOTOPOLIMERIZAÇÃO
SOB A LUZ DOS ESPECIALISTAS

ORA
H
NAE COMPRAR
D

Busque aparelhos com selo de
qualidade de órgãos confiáveis
(como o Inmetro, no Brasil)
e certificado de garantia

Fonte: Marcelo Giannini, cirurgião-dentista, professor doutor do Departamento de Odontologia Restauradora
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), vinculado à Unicamp
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Uma das novidades da fotopolimerização diz respeito ao tempo
necessário para que a ativação seja realizada com êxito. De modo
geral, a maioria dos materiais atualmente exige, no mínimo, 20
segundos de exposição para ser ativada, seja resina ou seja adesivo. Mas um dos grandes fabricantes do setor anunciou, recentemente, uma resina que necessita de somente 3 segundos desde
que utilizada com um equipamento específico da mesma marca.
Isso seria um ganho não só de tempo, como de dinheiro, a longo
prazo, segundo promete o fabricante. Além disso, menores intervalos de fotoativação são benéficos para tratamentos de crianças
e pessoas com deficiência. Para os especialistas, porém, são necessários mais testes a fim de que a eficiência da fotoativação em
tão pouco tempo seja comprovada em larga escala. “Os primeiros procedimentos na área exigiam 40 segundos de aplicação (da
luz). Hoje, esse tempo caiu pela metade. Melhor, então, garantir
um trabalho bem-feito, mesmo que ele demore um pouco mais”,
diz o cirurgião-dentista Giannini.
“Acreditava-se que a fotopolimerização realizada por um equipamento pouco potente, por mais tempo, seria equivalente àquela
realizada por outro mais potente em menos tempo. Sabemos que
não é bem assim, pois o processo depende do desempenho do
conjunto de materiais e aparelhos, o que pode variar conforme o
fabricante”, completa Shimokawa. Como saber, então, se o equipamento que você tem no consultório é o mais adequado para cada
material e vice-versa? É o que vamos responder no próximo tópico.

VAI QUE COLA
Não foram só os aparelhos fotoativadores que se modernizaram
(e multiplicaram) nas últimas décadas: as resinas compostas disponíveis no mercado, também. Isso é positivo por um lado, já
que existem agora materiais específicos para mimetizar características distintas da anatomia dental. As resinas para a reconstrução do esmalte, por exemplo, se diferenciam das de dentina por
serem mais translúcidas. Por outro lado, o trabalho do cirurgiãodentista aumentou. “O profissional deve compreender também
as propriedades ópticas da luz e a maneira como ela interage
com os materiais restauradores, de acordo com o efeito que
deseja criar (fluorescência, opalescência e translucidez)”, afirma
Giannini. Isso também inclui avaliar o tempo necessário de exposição para que a fotoativação se concretize, o que pode variar de
um material para outro.
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Além da aparência, muitos fabricantes têm apostado nas resinas
do tipo bulk-fill (que significa preenchimento em incremento
único, em inglês). Para quem ainda não está familiarizado com
esse incremento, ele funciona assim: em vez de fotopolimerizar
o material a cada dois milímetros de resina aplicada, pode ser
colocado em uma única aplicação de, em média, quatro milímetros. A vantagem, mais uma vez, seria a economia de tempo,
especialmente em casos de dentes que precisam de uma restauração profunda e ampla. Mas, considerando-se a espessura e a
largura da resina, é preciso levar em conta que o material pode
necessitar de um intervalo maior de fotoativação ou mesmo que
a luz seja aplicada em mais de uma região da restauração. Para
que o profissional não se perca em meio a tantas especificações,
o especialista dá uma dica simples: ficar atento às instruções do
fabricante e realizar testes periódicos de seu equipamento.

Recentemente, a luz violeta começou a ser aplicada, ainda, no clareamento dental, de modo isolado, como uma alternativa à aplicação tradicional de um LED azul em conjunto com gel de peróxido. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Física de São Carlos, da
Universidade de São Paulo (USP), mostrou que ela apresenta, de
fato, bons resultados preliminares. De acordo com o estudo, a luz
violeta tem energia suficiente para quebrar os pigmentos do dente
da mesma maneira que os géis fazem. A diferença é que, enquanto
o peróxido age de maneira química, ela atua de maneira física.
Mas, independentemente do tipo de luz aplicada, a ponta óptica também interfere no procedimento. “O ideal é que ela emita
luz homogeneamente e atinja, sem nenhum obstáculo que possa causar sombra, a maior área possível da restauração”, alerta
Shimokawa. Por essa razão, segundo o especialista, as pontas de
maior calibre são as de maior preferência. O design do equipamento, portanto, deve facilitar o acesso a toda a boca (veja dicas
para adquirir o seu aparelho na pág. 11) e considerar que ele tem
de ser posicionado o mais próximo possível do dente, de maneira
paralela, sem tocar a resina. Para garantir tal estabilidade, um
fotoativador mais moderno lança mão de uma tecnologia semelhante à do assistente de permanência na faixa dos automóveis
— dessa forma, o aparelho vibra quando a ponta óptica sai do
posicionamento adequado.

Por fim, outra tendência na área dos materiais compostos são as
resinas bioativas. Como diz o nome, elas têm a capacidade de “interagir” com o dente e o meio, liberando flúor ou medicamentos.
“Em outras palavras, elas não só restauram, como também promovem benefícios à estrutura dental”, conclui Giannini.
3
1, 2, 3... FOTOATIVAR!
INSTRUÇÕES NA HORA DE
FOTOATIVAR RESTAURAÇÕES COM
COMPÓSITOS DO TIPO BULK-FILL.
MANTER A PONTA DO APARELHO
PERTO DA RESTAURAÇÃO

1

Recentemente, foi anunciada uma
resina que necessita de apenas 3 segundos
de exposição para ativação, tempo sete
vezes menor que o convencional

iStockphotos

QUANTO MAIS TEMPO, MELHOR?

Fotopolimerização sob a luz dos especialistas

4

USAR MÚLTIPLAS FOTOATIVAÇÕES
PARA COBRIR COMPLETAMENTE
A RESTAURAÇÃO

Vestibular

Lingual

FOTOATIVAR PELAS FACES VESTIBULARES
E LINGUAIS APÓS REMOVER A MATRIZ

2
5

EVITAR A FORMAÇÃO
DE SOMBRAS

EVITAR O SUPERAQUECIMENTO
DO DENTE E GENGIVA (POSICIONAR
O SUGADOR PERTO DO DENTE AJUDA
NESSE PROCESSO)

JOGANDO LUZ
Desde a década de 1990, os aparelhos fotoativadores de lâmpada halógena deram lugar aos equipamentos com LED (luz emitida
por diodo). Entre as grandes vantagens que tornaram tal substituição “um caminho sem volta” está o fato de que os com LED não
precisam de resfriamento, além de durar mais. A canforoquinona,
agente iniciador da resina na maior parte dos materiais utilizados,
é fotoativada quando exposta à luz num comprimento de onda
entre 450 e 500 nm (ou seja, o da luz azul). “Existem equipamentos que emitem não só luz azul, mas também a violeta, que
pode melhorar a polimerização de materiais específicos. A luz
violeta, entretanto, não tem uma capacidade de penetração em
regiões muito profundas das restaurações”, afirma o cirurgiãodentista Shimokawa.

Isso não significa, é claro, que basta investir em aparelhos de
última geração para garantir que você oferecerá a melhor restauração; outros procedimentos que envolvam a fotopolimerização também não podem ser negligenciados. “A técnica pode
ter evoluído menos que a tecnologia, porém, hoje, cada vez mais
pesquisas mostram sua relevância. Seja por conta da distância,
do ângulo ou do número de pontos a serem fotoativados, além
dos materiais mais indicados para cada situação, o conhecimento
prático e a atualização do cirurgião-dentista são determinantes
para o sucesso do tratamento”, resume Shimokawa.
UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA
A luz azul, como já foi comprovado, pode afetar a visão a longo
prazo. Por isso, recomenda-se o uso de óculos protetores (de
cor laranja) para bloqueá-la, tanto pelo paciente quanto pelo
CD e por assistentes. Outro dispositivo de segurança fundamental é o radiômetro, instrumento que mede a intensidade
da luz. Convém realizar a medição toda semana, e, diante de
qualquer alteração, é necessário fazer a manutenção do aparelho ou trocá-lo.
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PROTOCOLO: AJUSTE OCLUSAL
POR DESGASTE SELETIVO
Materiais utilizados:

EQUILÍBRIO OCLUSAL
Ele é indispensável para a manutenção da saúde
dos dentes e das estruturas de suporte. Confira a
seguir os conceitos envolvidos e um protocolo de
ajuste oclusal por desgaste seletivo

A

oclusão é uma área da Odontologia de suma importância. Tradicionalmente, seu conhecimento é relacionado a
prótese. Esse espectro passou, porém, a não ser mais exclusivo, pois a área se correlaciona de maneira direta ou indireta
com outras especialidades. Esse ramo tem em vista a manutenção
da saúde dos dentes e de suas estruturas de suporte. Para cumprir
esse papel, a obtenção do equilíbrio oclusal é indispensável. Pelo
fato de o tema ser repleto de controvérsias, ter filosofias divergentes e possuir poucas pesquisas baseadas em evidências científicas
para sustentar seus princípios, a maioria das terapias oclusais leva
em conta hipóteses, experiência clínica e suposições. O resultado:
não há padrões estabelecidos.1

Há uma série de conteúdos teóricos que devem ser levados em conta para realizar o ajuste oclusal. É consenso entre a grande maioria
dos autores que, quanto mais os cirurgiões-dentistas na prática clínica forem orientados pelos requisitos de uma oclusão ótima, mais
próximo estão de conseguir tal equilíbrio. O entendimento desses
critérios, por Beyron,3,4 Dawson5 e Carlsson,6 tem de estar associado
ao funcionamento fisiológico. Nessa conformidade, cada elemento
dentário tem sua função sustentada pelas conformações anatômicas
e estruturais. Esse conjunto cria um padrão oclusal harmônico, adequado com seu padrão funcional neuromuscular, mesmo que este
não seja o ideal, segundo Beyron. Caso esse sistema não se adapte,
sinais e sintomas podem se manifestar, de acordo com Milosevic.7

No conceito atual, o equilíbrio oclusal ocorre quando os contatos
oclusais transmitem a força da mastigação no sentido do longo eixo
dos dentes, estimulando, por conseguinte, o periodonto e favorecendo, assim, sua manutenção. A dinâmica de oclusão depende das forças oclusais, que variam em direção, intensidade, duração e frequência.2 Elas devem ser distribuídas pela maior quantidade de contatos,
sendo bilaterais e simultâneos em sentido axial. As cargas horizontais
são indesejáveis por gerar movimentações e traumatismos. Caso essa
ação ocorra em planos inclinados, haverá a decomposição dos vetores de força. Eles devem ser anulados para não haver alterações.

Por essa linha de raciocínio, uma má oclusão não necessariamente
está correlacionada a uma patologia oclusal. Isto se deve à capacidade intrínseca de adaptação do paciente. Para determinar qual
técnica seguir para promover a estabilidade oclusal, temos de, primeiramente, avaliar se a mandíbula está bem posicionada. Caso o
paciente seja disfuncionado, é preciso estabelecer seu diagnóstico
e desenvolver um tratamento prévio. Quando a mandíbula está em
RC ou PCA (Postura Cêntrica Adaptada), 5 deve-se planejar o caso
em um articulador semiajustável, estabelecendo assim a correlação
entre os arcos e as discrepâncias encontradas, com maior previsibilidade – conforme descrito por Saito,8 McHorris,9,10 Gray,11 Ramfjord
& Ash12 e Milosevic.7

A estabilidade dentária não está ligada apenas à estabilidade oclusal,
mas a um conjunto do sistema estomatognático que deve estar harmônico a ela. Sendo assim, alterações de qualquer um dos fatores
envolvidos podem levar a uma variação na distribuição de cargas nos
elementos e ocasionar quadros como sensibilidade, mobilidade, tratamentos endodônticos, entre outros.
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Dessa forma, determina-se a necessidade ou não de uma intervenção pela Lei dos Terços de Okeson13 e se define qual o estilo mais
adequado – seja cirúrgico, protético, ortodôntico/ortopédico ou por
meio de acréscimos e desgastes seletivos.

O desgaste na face oclusal ou superfície oclusal funcional é sempre
feito no sentido da ponta de cúspide para gengival (fundo da fossa).
(Fig. 2)

Papel-carbono Accufilm II com espessura de 21 µm, duas pinças
Muller, vaselina e a broca 3286 da marca KG que tem o formato
cônico de dupla inclinação.

Recomendações iniciais:
◦◦ D
 eve-se passar vaselina em ambos os lados do papel carbono,
remover o excesso, com o intuito de facilitar o desprendimento da tinta do carbono para o dente.
◦◦ Para realizar as marcações dos contatos, as superfícies oclusais devem estar secas com gaze/algodão e seringa tríplice.

SEQUÊNCIA DO AJUSTE OCLUSAL

UTILIZAÇÃO DO PAPEL-CARBONO
Para se obterem as marcações dos contatos, deve-se colocar o papel-carbono nos dois lados com o auxílio das pinças, evitando induzir o paciente a mudar o posicionamento real de sua mandíbula.
O lado do carbono com a cor vermelha deve estar voltado para o
dente que será ajustado (A), pois a tinta preta é mais visível sobre
a vermelha. Com o carbono posicionado, pede-se para o paciente ocluir (B). Logo em seguida, remove-se o carbono e o paciente
repete o mesmo movimento sem o carbono interposto (C). Como
resultado, a marca da tinta preta aparecerá nos dentes do arco
que será ajustado (superior da figura), e as vermelhas nos do arco
oposto, evidenciando os contatos oclusais verdadeiros, que sempre
estarão na parte mais incisal da marca. Estes são os que contactam
primeiro ao ocluir e, portanto, os que devem ser desgastados. O
restante da tinta vermelha nos dentes do arco que foi ajustado e da
tinta preta nos do antagonista representa somente a espessura do
papel carbono. (Fig. 1)

A

B

C

Fig. 1 – Utilização do papel-carbono.

Fig. 2 – Sentido de desgaste na face oclusal.

1) AJUSTE DAS INTERFERÊNCIAS EM RC
Com o caso clínico montado em um articulador na posição de RC,
observar se há interferências entre a posição de RC e MIC. Caso existam, elas estarão em vertentes dos dentes superiores voltadas para
a mesial e em vertentes dos dentes inferiores voltadas para a distal
(regra M.S.D.I.). (Fig. 3)

Fig. 3 – Regra M.S.D.I.: seta amarela na vertente mesial do superior e seta
vermelha na vertente distal do inferior.

Para observar as interferências na boca, pode-se utilizar a técnica de
manipulação mandibular. Interferências em RC somente num dos
lados geralmente têm como consequência desvios unilaterais da
mandíbula quando em MIC, proporcionando assim uma assimetria
pelo desequilíbrio do sistema neuromuscular. Essas interferências,
portanto, devem ser ajustadas. Um contato bilateral e simultâneo
é suficiente em RC, para o deslize da mandíbula para MIC, para a
frente e paralelo ao plano sagital mediano com a contração simétrica dos músculos pterigóideos laterais inferiores direito e esquerdo.
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2) AJUSTE DAS INTERFERÊNCIAS
NO LADO DE BALANCEIO E DE TRABALHO

3) AJUSTE DOS CONTATOS EM MIC

As interferências no lado de balanceio devem ser ajustadas antes
do ajuste dos contatos em MIC. Ao utilizar a Regra de Schuyler14
para ajustar os contatos prematuros existentes em cêntrica, é preciso fazer o movimento de trabalho sem interferências em balanceio.
O ajuste em balanceio é realizado nas vertentes internas das cúspides de suporte. (Fig. 5) As interferências no lado de trabalho se
encontram nas vertentes internas tanto das cúspides vestibulares
dos dentes superiores quanto nas cúspides linguais dos inferiores.
Regra B.U.L.L., Fig. 4). O sentido do desgaste é da ponta de cúspide
para o fundo de fossa, para ambos os lados. (Figs. 5 e 6)

O ajuste em MIC visa estabelecer contatos bilaterais e simultâneos.
Caso existam contatos prematuros, esses podem ser removidos
de duas formas: com o desgaste das pontas de cúspide ou com o
aprofundamento das fossas. De acordo com a Regra de Schuyler, só
será removida a ponta de cúspide caso ela interfira tanto na posição
cêntrica quanto nos movimentos excursivos. Caso contrário, sempre
se deve aprofundar a fossa oposta (Fig. 7), definindo qual elemento
será ajustado (superior ou inferior).

4. Ajuste em protrusiva, orientado pela regra D.S.M.I.
5. Polimento de todas as superfícies ajustadas.
A técnica de ajuste oclusal descrita é inteligível e pode ser utilizada
em muitos casos clínicos. Devem-se analisar, entretanto, possíveis
modificações de acordo com as características do caso.

A
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Fig.4 – Regra B.U.L.L. Ajuste no lado de trabalho (T). Lado de balanceio (B).

No lado de balanceio, idealmente se preconiza a ausência de contatos dentários. No lado de trabalho, podem-se ter dois tipos de
contato: guia do canino e função de grupo (parcial ou total).

5. Dawson PE, Oclusão funcional – da ATM ao desenho do sorriso. 1ª ed, São Paulo:
Quintessence; 2019.

B
Fig. 8. Ajuste do contato prematuro em cêntrica. A- Interposição do
papel-carbono entre os dentes (as marcas feitas pelo carbono ocorrem
no sentido oclusal para gengival). Na imagem da direita, o sentido de
desgaste dos contatos marcados (oclusal para gengival). B- Remoção da
metade oclusal do contato. Se permanecer a metade gengival do contato,
fazer nova marcação e repetir a operação de desgaste. C- Obtenção dos
contatos primários e estabilizantes.
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D.S.M.I.). (Fig. 9)
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5) POLIMENTO DAS SUPERFÍCIES
INTERFERE
Fig. 5 – Sentido de desgaste na
face oclusal das interferências
no lado de balanceio.

Fig. 6 – Sentido de desgaste na
face oclusal das interferências
no lado de trabalho.

Fig. 7 – Regra de Schuyler. Com o contato prematuro em cêntrica, o paciente
desloca a mandíbula para o lado de trabalho: A e B, desoclui no lado de
trabalho, desgasta o fundo de fossa; C e D, contata no lado de trabalho, desgasta o fundo de fossa; E e F, interfere e desgasta a ponta de cúspide.

Todas as superfícies que foram desgastadas devem ser polidas.
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PESQUISA E TENDÊNCIAS

Os malefícios do álcool e do cigarro para a microbiota oral

Essa e outras investigações posteriores sugerem que a agressividade conjunta do álcool e do tabaco aniquila bactérias que não
conseguem sobreviver na presença dessas drogas. Aquelas que
sobrevivem conseguem quebrar o álcool, produzindo o acetaldeído, que tem grande potencial carcinogênico e é fruto do metabolismo bacteriano.

Cássio Luis Rodrigues/FCFRP-USP

OS MALEFÍCIOS DO

ÁLCOOL E
DO CIGARRO
PARA A MICROBIOTA ORAL

Análises de DNA mostram como as substâncias prejudicam o equilíbrio das
bactérias bucais e podem facilitar o desenvolvimento de doenças

O

18

mundo do século 21, com mais de 2 bilhões de usuários
de álcool e 1,3 bilhão de fumantes, está muito mais alerta para os perigos à saúde causados por essas drogas
legalizadas do que aquele do século 20. Isso porque as pesquisas
vêm contribuindo para a compreensão dos efeitos nocivos da ingestão pelo ser humano das substâncias presentes no álcool e
no cigarro: 12% da taxa de mortalidade global está relacionada
a essas drogas.

da saúde bucal e sistêmica. Sua disfunção está relacionada a
doenças como periodontite, cáries, câncer e doenças cardiovasculares. Um estudo de 2014 coordenado pelo A.C.Camargo
Cancer Center, em parceria com pesquisadores da Universidade
de São Paulo, Faculdade de Medicina do ABC, Universidad de
Los Andes e Virginia Tech, foi pioneiro ao avaliar especificamente efeitos do uso crônico de álcool e tabaco sobre a microbiota
de biofilmes orais.

O impacto na saúde bucal não é menos danoso. Essas substâncias estão conectadas a diversas doenças odontológicas e também ao aumento do risco de câncer bucal. No entanto, até recentemente pouco se sabia sobre como o uso crônico de álcool
e tabaco afetava a microbiota oral. Formada por algo entre 500
e 1.000 espécies de bactérias e outros microrganismos, a microbiota é fundamental para a regulação da imunidade do corpo, a digestão dos nutrientes e a produção de vitaminas, além

A pesquisa revelou uma redução significativa das espécies de
bactérias no microbioma bucal em usuários de álcool e fumantes, o que abre caminho para o crescimento e a penetração de
bactérias nocivas e para uma série de doenças bucais. Mesmo
no grupo exclusivamente de fumantes, os resultados persistiram.
O estudo sugere também que a preservação e a restauração da
riqueza microbiana são estratégias eficazes para tratar doenças
relacionadas ao álcool e ao tabaco.

Conexão UNNA

Em 2018, pesquisadores da NYU School of Medicine, American
Cancer Society, National Cancer Institute, Medical University of
South Carolina, Perlmutter Cancer Institute e Department of Veterans Affairs New York Harbor Healthcare System2 ampliaram a
descoberta em um estudo voltado especificamente para o impacto do álcool. Os resultados não apenas confirmaram aqueles
da pesquisa de 2014, mas o fizeram a partir de um grupo maior
de indivíduos investigados e com a avaliação da quantidade e do
tipo de bebida alcoólica ingerido.
Foi então observado que o consumo excessivo de álcool é ainda
mais prejudicial para a microbiota oral do que o uso eventual. O
tipo de bebida também altera de formas diferentes a variedade
de bactérias presentes na boca, criando perfis distintos de colônias dos organismos e mostrando, portanto, que a suscetibilidade a doenças depende da bebida mais ingerida pelo indivíduo.
Segundo a pesquisa, as alterações na microbiota oral decorrentes
da redução de bactérias benéficas e do aumento das patogênicas
incrementam a incidência de doenças periodontais e câncer de
cabeça, de pescoço e do trato digestivo. Além disso, há possibilidade de alteração salivar (fluxo e produção de proteínas, amilase
e eletrólitos), redução da imunidade (prejudica os neutrófilos),
aumento da proliferação microbiana e reabsorção e supressão
óssea nos dentes.
O estudo de 2018 também relaciona a ingestão de álcool a uma
diminuição dos lactobacilos presentes na cavidade bucal.2 Alguns
lactobacilos estão ligados à redução do risco de cáries e de inflamação na gengiva. Outro efeito relacionado ao uso de álcool é a
produção de acetaldeído a partir do etanol, um carcinógeno do
grupo 1 de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

AS PESQUISAS
O estudo do A.C.Camargo foi feito com 22 pessoas: nove delas
do grupo de controle, composto de não fumantes que bebem
pouco ou nada de álcool; sete usuários crônicos e pesados de
álcool e cigarro; seis fumantes sem o hábito de ingestão de bebidas alcoólicas. Nenhum deles utilizava enxaguante bucal. Foram
coletadas de todos os indivíduos, com cotonetes, amostras de
biofilmes orais. O DNA foi extraído, sequenciado e analisado a
partir de 3,7 milhões de leituras. A investigação não mostrou diferentes resultados relacionados a idade, gênero, peso e altura.1

Grupo controle

Usuários crônicos

Fumantes

A pesquisa norte-americana usou o mesmo método de análise
de DNA, de 1.044 pessoas.2 Delas, 270 (25,9%) não bebiam, 614
(58,8%) bebiam moderadamente e 160 (15,3%) bebiam excessivamente. Entre aqueles que ingeriam álcool, 101 (13%) consumiam apenas vinho, 39 (5%) apenas cerveja e 26 (3,4%) apenas
destilados. O uso de tabaco não foi considerado nesse estudo.
A partir dos dois estudos, é possível concluir que tanto o cigarro
quanto as bebidas alcoólicas, além de poder causar danos diretamente nas células da boca, agridem a microbiota oral, com variações dependendo da quantidade e do tipo de bebida ingerido.
Esses prejuízos se verificam em indivíduos independentemente de
gênero, idade, massa corpórea e raça. Desta forma, ficam abertos
para a pesquisa os caminhos para o desenvolvimento de tratamentos para fumantes e usuários de álcool focados no reequilíbrio da
microbiota bucal para a prevenção de doenças.

REFERÊNCIAS:
1. Thomas AM, Gleber-Netto FO, Fernandes GR, Amorim M, Barbosa LF, Francisco AL, de Andrade AG, Setubal JC, Kowalski LP, Nunes DN, Dias-Neto E. Alcohol and tobacco
consumption affects bacterial richness in oral cavity mucosa biofilms. BMC Microbiol [Internet]. 2014 Oct 03 [acesso em 2019 Out 03];14:250. Disponível em: https://
dx.doi.org/10.1186%2Fs12866-014-0250-2.
2. Fan X, Peters BA, Jacobs EJ, Gapstur SM, Purdue MP, Freedman ND, Alekseyenko AV, Wu J, Yang L, Pei Z, Hayes RB, Ahn J. Drinking alcohol is associated with variation
in the human oral microbiome in a large study of American adults. Microbiome [Internet]. 2018 Apr 24 [acesso em 2019 Out 03];6(1):59. Disponível em: https://doi.
org/10.1186/s40168-018-0448-x.
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Biossegurança - Manual básico para TSB e ASB

BIOSSEGURANÇA
MANUAL BÁSICO PARA TSB E ASB

As ações essenciais para o Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal
trabalharem com segurança nos consultórios

N

os consultórios, estamos regularmente em situações que podem envolver a manipulação de sangue, secreções e excreções e o contato com mucosas e pele não íntegra. Por isso,
o conjunto de medidas de biossegurança deve ser seguido à risca

tanto pelos cirurgiões-dentistas quanto pelo Técnico e pelo Auxiliar
em Saúde Bucal que participam dessa rotina. Confira os principais
cuidados levantados pelo Manual do TSB e ASB – Volume 2, elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP):

ÁGUA CORRENTE E
SABÃO ANTISSÉPTICO
PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
As mãos devem ser higienizadas com álcool gel 70%
nas seguintes situações:
ANTES DE
◦◦ Fazer contato com o paciente
◦◦ Realizar procedimentos
assistenciais e manipular
dispositivos invasivos
◦◦ Calçar luvas para inserção de
dispositivos invasivos que não
requeiram preparo cirúrgico
◦◦ Mudar de um sítio corporal
contaminado para outro,
limpo, durante o cuidado
com o paciente
◦◦ Colocar as luvas (sem talco)

APÓS
◦◦ Contato com o paciente
◦◦ Risco de exposição
a fluidos corporais
◦◦ Contato com objetos e
superfícies imediatamente
próximas ao paciente
◦◦ Remoção de luvas (sem talco)

Sempre que houver possibilidade de contato com sangue,
secreções e excreções, com
mucosas ou com áreas de pele
não íntegra.
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VACINAS

Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica. Se houver a exposição a material biológico, as
recomendações são as seguintes:

As vacinas necessárias para
a proteção do profissional ASB
e TSB são:
◦◦ Hepatite B
◦◦ Gripe (Influenza)
◦◦ Tétano e difteria (DT adulto
ou toxoide tetânico)
◦◦ Varicela
◦◦ MMR tríplice viral (rubéola,
sarampo e caxumba)
◦◦ Tuberculose (BCG)
◦◦ Tríplice bacteriana para
adultos (DTP: coqueluche,
tétano e difteria)

MÁSCARA E ÓCULOS
DE PROTEÇÃO
Devem ser usados durante
procedimentos com possibilidade de respingos de sangue
e outros fluidos corpóreos.

1. L avar com água e sabão
abundantemente o ferimento, mucosa ou pele
exposta ao sangue ou
líquido orgânico.
2. D
 irigir-se imediatamente
ao centro de referência no
atendimento de acidentes
ocupacionais da sua região.
3. C
 omunicar o fato ao
Técnico de Segurança do
Trabalho, preencher o
inquérito de notificação e
receber a Comunicação de
Acidente de Trabalho.
O ideal é realizar a notificação em até duas horas
após o acidente.

4. P assar pelo protocolo de
quimioprofilaxia pós-exposição, que visa à reversão
de risco para:
HEPATITE B (HBV)
◦◦ Verificação de imunização
do trabalhador (Anti-HBS+)
◦◦ Administração de
imunoglobulina hiperimune
◦◦ Vacinação posterior
(três doses)
HEPATITE C (HCV)
◦◦ Sorologia rápida
do trabalhador
◦◦ Sorologia rápida
do paciente (se possível)
◦◦ Acompanhamento
sorológico
AIDS (HIV)
◦◦ Sorologia rápida
do trabalhador
◦◦ Sorologia rápida do
paciente (se possível)
◦◦ Medicamentos retrovirais
por até quatro semanas
◦◦ Acompanhamento
sorológico
ATENÇÃO!
MEDIDAS DE QUIMIOPROFILAXIAS
CONTRA HBV E HIV DEVEM SER
INICIADAS ATÉ DUAS HORAS
APÓS O ACIDENTE. EM CASOS
EXTREMOS, PODEM SER REALIZADAS
ATÉ 24 A 72 HORAS.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
LUVAS

PÓS-EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

ATENÇÃO!
A VACINAÇÃO DEVE SER
REGISTRADA NO PRONTUÁRIO
CLÍNICO INDIVIDUAL
DO TRABALHADOR.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Ao iniciar o turno de trabalho;
após ir ao banheiro; antes e
depois das refeições; antes do
preparo e da manipulação de
medicamentos; e nas mesmas
situações descritas ao lado.

IMUNIZAÇÃO

GORRO

AVENTAL

Evita a queda de cabelo nas
áreas de procedimento e é
uma barreira contra contaminação dos cabelos por secreções, aerossóis e outros
produtos. Ele deve ser trocado
sempre que necessário ou a
cada turno laboral.

Durante procedimentos com
possibilidade de contato com
material biológico, inclusive
em superfícies contaminadas.

SAPATOS FECHADOS

SAIBA MAIS

CONFIRA A EDIÇÃO COMPLETA
DO MANUAL DO TSB E ASB –
VOLUME 2 NO SITE
WWW.CROSP.ORG.BR
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DEDO DE PROSA

Os problemas causados pela chupeta

Que deformações da arcada dentária das crianças estão associadas ao uso da chupeta?
O uso prolongado da chupeta está diretamente associado à
mordida aberta anterior, especialmente a partir da erupção
dos primeiros molares decíduos, e à mordida cruzada posterior, quando a pressão de sucção é maior na região das bochechas. Pode-se haver também a ocorrência dessas duas mal
oclusões simultaneamente. Outras alterações podem ser citadas como a protrusão dos incisivos superiores, a relação de
Classe II na região de caninos e a verticalização dos incisivos
inferiores. Conforme a posição em que a chupeta fica na boca,
podem ocorrer alterações assimétricas.

OS PROBLEMAS
CAUSADOS PELA

Thayrone Hideki

CHUPETA
Seu uso prolongado está
relacionado a deformações
na arcada dentária e a
alterações miofuncionais.
Como lidar com essa
questão nos consultórios?
A odontopediatra
Elâine Cristina Vargas
Dadalto dá as orientações
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“A chupeta é um objeto cultural, produto da construção histórica de muitas gerações, desde a tradição de dar pequenas bolsas
de tecido para o bebê sugar até os modelos atuais, tendo como
objetivo confortar a criança.” A odontopediatra Elâine Cristina
Vargas Dadalto fala com propriedade sobre esse hábito tão arraigado na sociedade brasileira. Interessada pelo tema desde a
graduação, descobriu no mestrado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro que era possível a autocorreção da mordida aberta causada pelo uso da chupeta. Centrou suas pesquisas nesse
aspecto odontológico. No doutorado e pós-doutorado, ambos na
Univesidade Federal do Espírito Santo, ampliou o espectro, abordando também os fatores psicológicos envolvidos. Os estudos
lhe permitem uma visão ampla não apenas sobre as alterações
físicas que a chupeta pode causar, mas também sobre o processo
cultural que envolve seu uso (e o “desmame”). É sobre eles a conversa do Dedo de Prosa desta edição, que você confere a seguir.

Que outras deformações estão relacionadas a esse hábito?
A primeira alteração miofuncional que fica visível – até mesmo no primeiro ano de vida – é a dificuldade para manter o selamento labial. Os lábios podem ficar mais hipotônicos e a língua, assumir uma posição mais baixa.
O desenvolvimento da mordida aberta
anterior vai favorecer a projeção da língua, tanto durante a deglutição quanto
em repouso. Isso também gerará consequências na fonação, pela dificuldade de articular determinados fonemas,
em especial /s/ e /z/, que serão pronunciados com projeção da língua. E,
ainda, a respiração poderá ser afetada,
apresentando padrão buco-nasal.

Até que idade a chupeta deve ser removida para não trazer
maiores problemas à criança?
Não existe consenso na literatura odontológica quanto à idade
para a remoção da chupeta. Têm sido referidas as idades de 2
a 5 anos e até antes da erupção dos incisivos permanentes. A
mordida aberta anterior pode ter correção espontânea em cerca de 80% dos casos se o uso for interrompido em tenra idade.
Para que ocorra a autocorreção, é necessário ainda que haja a
ação modeladora da musculatura facial normal, que pode ficar
bastante alterada se houver o prolongamento do hábito. Outros
fatores também interferem e inibem o fechamento da mordida
aberta, como a instalação dos hábitos de interposição lingual
e labial, respiração bucal e uso de mamadeira. Já a mordida
cruzada posterior, na maioria dos casos, não tem autocorreção. Pode haver apenas um pequeno percentual de correção na
época da substituição pelos pré-molares.
Como o cirurgião-dentista deve agir?
Ele deve orientar as famílias que optaram pela oferta da chupeta sobre a
necessidade de regular seu uso, em
um processo de “desmame”, para
que a criança seja preparada para interromper o hábito. O ideal seria, no
máximo, até os 2 anos. Deve-se ter
cuidado, entretanto, com a retirada
brusca da chupeta, porque a criança
pode recorrer aos hábitos de sucção
digital, dos lábios ou da língua, ou
ainda apresentar algum distúrbio do
comportamento. Para crianças maiores, os familiares devem estimular a
imaginação para convencê-las a abandonar o hábito. Precisam
ser eficazes na argumentação para não demorar tempo demais
considerando as alterações da arcada.

As alterações na
arcada dentária
provocadas pela sucção
da chupeta dependem
da intensidade do uso,
da frequência e da
duração do hábito.

A intensidade das deformidades depende de quais fatores?
As alterações provocadas pela sucção
de chupeta sobre a arcada dentária dependem principalmente
da intensidade do uso, da frequência (número de horas por
dia em que a chupeta fica na boca), e da duração do hábito
(em meses/anos). O padrão facial também exerce influência.
O de face longa, por exemplo, está mais associado à mordida
aberta. O tamanho da chupeta, o formato do bico e a posição
em que ela fica na boca também podem exercer influência.

A chupeta ortodôntica também apresenta esses malefícios?
A indústria tem variado o design do bico da chupeta. Ele passou
por aperfeiçoamentos ao longo dos anos, mas ainda não existe
o ideal. A chamada chupeta ortodôntica, por ocupar um espaço
maior em lateralidade, tem evitado a mordida cruzada posterior e favorecido discretamente um melhor selamento labial.
Ela não evita, porém, a mordida aberta. Os modelos mais finos
na parte do bico, que fica exatamente entre os dentes superiores e inferiores, seriam mais anatômicos. Seu uso prolongado,
entretanto, também pode ocasionar a mordida aberta.

Existe algum benefício no uso da chupeta?
Para bebês que estão em aleitamento materno, a chupeta deve ser
totalmente evitada nos primeiros 30 dias de vida para não induzir o
desmame precoce. Para os que estão usando mamadeira, ela pode
ser um complemento de sucção não nutritiva, como um exercício
por alguns minutos, sem a intenção de formar hábito. Isso porque
a alimentação com mamadeira é muito rápida e o bebê ainda pode
apresentar necessidade de sução. A chupeta pode ser útil também
para os bebês que estão começando a sucção digital como um hábito, sempre com o mesmo dedo. Nesse caso, pode ser usado o
mesmo processo de exercício de sucção com a chupeta. Para alguns bebês que precisaram de internação longa em UTI neonatal e
não serão amamentados, poderá haver a indicação de estimular a
sucção não nutritiva com a chupeta.
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