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1. Tratamento clínico da hipersensibilidade dentinária 

Autores: Luana Kelle Batista Moura; Geraldo Monteiro Ribeiro; Luciana 
Martins Domingues de Macedo; Francisca Tereza Coelho Matos; Carlos 
Alberto Monteiro Falcão; Maria Ângela Área Leão Ferraz; Maria do 
Socorro Costa Feitosa Alves; Andrea Marcia Marcaccini 

 

 

INTRODUÇÃO  

A hipersensibilidade dentinária (HSDC) por definição é uma condição 

clínica comum e dolorosa, capaz de manifestar situação de desconforto para o 

paciente (SCHIFF et al., 2009; GODINHO; GRIPPI; COSTA, 2011). É causada 

pela exposição da camada de dentina ao meio bucal após a perda de esmalte 

ou cemento. Esta exposição da dentina promove a exposição dos túbulos 

dentinários e das terminações nervosas dos odontoblastos presentes 

internamente nos túbulos, que são submetidos a vários estímulos. Tal fato terá 

como conseqüência o aumento da condutividade hidráulica da dentina afetada, 

resultando em dor como resposta a estes estímulos (BERNARDO, 2013).  

Para Brännstrom e Astrom (1964) a hipersensibilidade dentinária 

resulta da ativação das fibras aderidas à parede do tecido pulpar, que são fibras 

sensitivas na dentina. Ocorre a ativação nervosa, promovendo alteração dos 

fluidos dos túbulos dentinários e mobilização das forças capilares produzindo, 

em consequência, um rápido fluído exterior (secreção), o que resulta em rápida 

e similar secreção (fluído) na região da polpa do túbulo (BRÄNNSTROM; 

ASTROM, 1964).  

A hipersensibilidade dentinária é caracterizada por dor de curta 

duração, aguda, proveniente da exposição dentinária em resposta a estímulos  

térmicos, evaporativos, táteis, osmóticos ou químicos, não podendo 

esta mesma dor ser relacionada com outro defeito ou patologia dentária como 

erosão ou abfração (REBELO et al., 2011). Tal sintomatologia muitas vezes se 
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constitui em uma das principais queixas de pacientes que procuram atendimento 

odontológico (ACETTA; ALVES; SILVA, 2011).  

Há um alto índice de prevalência na população, sendo estimada entre 

3 e 73% (QUE et al., 2010; GRINGS; FASOLO; RUSCHEL, 2014), o que é ainda 

mais elevado nos casos de pacientes com problemas periodontais, quando este 

índice atinge de 72% a 98% (ADDY, 2002; OLIVEIRA et al., 2012). Apesar da 

grande prevalência, é caracterizada por difícil diagnóstico devido à sua 

similaridade com outras patologias clínicas como fraturas e/ou cáries ou até 

mesmo o envolvimento pulpar (DANTAS et al., 2013).  

Além da dificuldade de diagnóstico, o cirurgião dentista tem uma certa 

dificuldade em definir o protocolo de tratamento devido à grande quantidade de 

técnicas e possibilidades de alternativas terapêuticas tanto de uso profissional 

quanto doméstico (PORTO; ANDRADE; MONTES, 2009), aliadas 

constantemente ao surgimento de novos produtos no mercado odontológico para 

este fim.  

O tratamento pode ser realizado utilizando os denominados agentes 

dessensibilizantes, que podem ser classificados em diversos grupos, como os 

bloqueadores de estímulos nervosos, as drogas anti-inflamatórias, os 

precipitantes de proteínas, os agentes indicados para o selamento dos túbulos 

dentinários e os lasers. Variadas também são suas formas de apresentação, 

podendo ser encontrados na forma de géis, dentifrícios, enxaguantes bucais, 

vernizes, resina composta, cimento de ionômero de vidro, adesivos dentinári- os 

e membranas periodontais (GODINHO; GRIPPI; COSTA, 2011). Entretanto, 

nenhum deles tem se mostrado consistentemente eficiente. Todas estas 

propostas entram em consenso quando definem que o melhor tratamento da 

HSDC seria aquele que diminuísse ou impedisse a movimentação dos fluidos 

nos túbulos dentinários (GONDIM et al., 2011; MARÍN et al, 2013; TRENTIN; 

BERVIAN, 2014).  

O grande desafio da Odontologia moderna é encontrar uma 

substância que seja efetiva após curto período de aplicação, torne-se eficaz na 

erradica-  
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ção da sintomatologia dolorosa e que diminua a recidiva da 

hipersensibilidade (GONDIM et al., 2011; ROSA et al., 2013; ROSA et al., 2014; 

TORRES et al., 2015). Diante destas considerações iniciais, justifica-se a 

importância da realização do relato de três casos clínicos, nos quais o agente 

dessensibilizante de uso profissional composto de nanopartículas de 

hidroxiapatita Desensibilize NanoP (Figura 1) foi utilizado.  

 

 

 

Figura 1. Agente dessensibilizante utilizado nos casos clínicos. 

 

  
 

 

 

Proposição Este capítulo teve como objetivo realizar o relato de três casos 

clínicos de indivíduos com hipersensibilidade dentinária após tratamento 

periodontal associado ao uso de agente dessensibilizante nanoparticulado 

coadjuvante ou não de outras técnicas terapêuticas.  

MATERIAL E MÉTODOS 	

1. Seleção dos casos clínicos  

Para este relato foram selecionados 3 pacientes da disciplina de 
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Periodontia da clínica odontológica do Curso de Odontologia da Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP), com critérios pré-estabelecidos: idade de 30 a 60 

anos, presença de doença periodontal, não fumante e com sintomatologia 

dolorosa relacionada a hipersensibilidade dentária em vários dentes. Foram 

excluídos gestantes, lactantes, pacientes com outras sintomatologias dolorosas 

e que apresentassem dentes manchados por tetraciclina, fluorose ou que já 

haviam sido submetidos a tratamento clareador.  

Após a realização de exame clínico e anamnese, foram detectados os 

elementos que apresentavam sensibilidade através do teste táctil, por meio de 

estímulo mecânico realizado com sonda exploradora #5 (Instrumentos Duflex, 

Juiz de Fora, MG, Brasil) e evaporativo utilizando o jato de ar proveniente da 

seringa tríplice direcionado perpendicularmente ao dente, na região cervical 

vestibular e lingual, junto à junção amelo-cementária, a aproximada- mente 3 

mm de distância, durante 5 segundos.  

Antes de iniciar o tratamento, os pacientes foram informados dos 

procedimentos a serem realizados, vantagens e desvantagens da aplicação do 

agente dessensibilizante e quanto à responsabilidade que teriam de assumir  

relacionados à cuidados alimentares e de higienização oral. À partir 

do acei-te em participar deste método de tratamento, foram realizados os 

procedi- mentos clínicos visando a melhora na dor provocada pela 

hipersensibilidade dentinária.  

Relato dos Casos Caso 1. Paciente M. P. R., 56 anos, gênero 

feminino (Figura 2) relatou dor e sensibilidade em alguns dentes, principalmente 

no dente 44. Ela fazia uso contínuo de dentifrício com agente dessensibilizante 

por alguns anos, sem obter o sucesso desejado. Verificou-se a presença de 

restaurações extensas de amálgama em todos os sextantes e grande exposição 

dentinária na região cervical devido à doença periodontal e outros fatores 

relacionados, como ida- de e uso de prótese fixa. A aplicação do agente 

dessensibilizante Desensibilize NanoP (FGM Produtos Odontológicos, Joinville, 

SC, Brasil) foi realizada ao final do tratamento periodontal no intuito de cessar 

tal sintomatologia e finalização completa do caso na disciplina de Periodontia. 
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Os procedimentos de aplicação do agente foram realizados conforme indicado 

pelo fabricante. Primeiramente, foi feita a profilaxia com pasta profilática Herjos 

(Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), taça de borracha (Microdont, Socorro, SP, 

Brasil) nas faces livres e proximais, além de escova de Robinson (Microdont, 

Socorro, SP, Brasil) na face oclusal dos dentes posteriores. A seguir, o excesso 

foi removido com auxílio de sugador e rolo de algodão embebido em água com 

a finalidade de manutenção da limpeza da área, removendo completamente a 

pasta profilática. Em seguida, a área foi relativamente isolada com novo rolo de 

algodão e o agente dessensibilizante foi aplicado com auxilio de outra taça de 

borracha na face afetada pela HSDC (Figura 2). O agente foi deixado por 5 

minutos em contato com o elemento dental. Após este período, removeu-se o 

excesso com bolinha de algodão seco e solicitou-se à paciente que não fizesse 

uso de alimentos ou bebidas durante 30 minutos após o término do 

procedimento. Foram realizadas 3 aplicações tópicas do agente, com intervalo 

de 1 semana entre elas, totalizando 3 semanas de aplicação. Após 7 dias da 

primeira aplicação a paciente já relatou melhora considerável na sensibilidade. 

Após a finalização do processo, após 3 semanas, a paciente relatou a extinção 

completa da sintomatologia dolorosa. 	

Caso 2.  

O paciente J. N. R., 42 anos, gênero masculino, compareceu à clínica 

odontológica e relatou hipersensibilidade em diversos dentes (Figura 3). 

Verificou-se grande exposição dentinária devido à recessão gengival localizada 

em alguns dentes e periodontite crônica localizada principalmente na área 

proximal de molares. Neste caso a aplicação do agente foi realizada ao final do 

tratamento da periodontite após a verificação da diminuição da infla- mação e 

melhora nos métodos de higiene oral. A aplicação do Desensibilize NanoP (FGM 

Produtos Odontológicos, Joinville, SC, Brasil), foi realizada como indicado pelo 

fabricante e descrita no caso anterior. Também foram realizadas 3 aplicações 

tópicas do agente, com intervalo de 1 semana entre as sessões, totalizando 3 

semanas de aplicação. Após a finalização do processo, o paciente relatou 

grande diminuição dos sintomas com excessão do 6o sextante. Neste caso, o 

paciente apresentou no decorrer do tratamento parestesia periférica do nervo 
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bucal em consequência de exodontia do elemento 46 e sintomatologia dolorosa 

na região. A conduta clínica definida para este caso foi utilizar após 30 dias de 

acompanhamento do caso e relato de continuidade da sensibilidade dolorosa 

provocada pela parestesia associada à HSDC, foi encaminhar o paciente para 

realização de 6 sessões de laserterapia na região de interesse utilizando o 

aparelho de baixa intensidade com laser de AsGaAl (Clean Line Produtos 

Odontológicos, Taubaté, SP, Brasil). O laser foi ajustado em 50mW, 2J, aplicado 

com contato, em 4 pontos na região cervical do dente: mesial, médio e distal da 

face vestibular e um ponto na face lingual com duração de 10 minutos em cada 

sessão, para regeneração de nervos periféricos, recuperação da parestesia e 

minização da dor. Após a quarta sessão o paciente relatou maior diminuição da 

dor relacionada a hipersensibilidade dentária, diminuição do desconforto 

causado pela HSDC e regressão leve dos sintomas da parestesia, o que foi 

objeto de tratamento posterior visando sensibilizar o nervo bucal por outra 

técnica, usando laser na face do paciente.  

Figura 2. Caso clínico 1: (A) Vista panorâmica parcial da paciente M. P. R., 

gênero feminino, 56 anos de idade. (B) Destaque para o dente 44, o mais 

afetado pela HSDC. (C) e (D) Aplicação tópica de Desensibilize NanoP com 

taça de borracha. 
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Figura 3. Caso clínico 2: (A) Visão panorâmica dos dentes do paciente J. N. R., 

42 anos de idade, gênero masculino. (B) Vista lateral do dente 13 com 

isolamento relativo prestes a receber o tratamento dessensibilizante profissi- 

onal. (C) e (D) Aplicação do agente dessensibilizante Desensibilize NanoP com 

o auxílio de taça de borracha.  

 
 

Caso 3  

Paciente A. P. F., 23 anos, gênero feminino relatou em sua consulta na clínica 

odontológica que sentia dor e sensibilidade nos dentes que apresentavam 

recessão gengival (Figura 4). Verificou-se a presença de grande exposição 

dentinária devido à periodontite agressiva localizada associada a abrasão e 

recessão gengival. Neste caso a aplicação do agente foi realizada ao final do 

tratamento periodontal, sendo que os fatores determinantes foram a 

sintomatologia dolorosa e o incomodo relatado pela paciente. A aplicação do 

Desensibilize NanoP (FGM Produtos Odontológicos, Joinville, SC, Brasil) foi 
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realizada como indicado pelo fabricante e descrito no caso 1 (Figura 5). Após a 

finalização da 3a sessão com intervalos de 1 semana entre cada uma 

(totalizando 3 semanas), a paciente relatou grande diminuição da sintomatologia 

dolorosa, porém houve necessidade de associação de outra terapia para 

redução da hipersensibilidade dentária associada à abrasão do dente 46. Foi 

realizada a restauração Classe V com ionômero de vidro forrador no intuito de 

liberação de flúor e remineralização da cavidade. O procedimento foi reali- zado 

com ionômero de vidro para forração Vidrion F (SS White, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). A seguir, foi realizado o condicionamento na superfície forrado- ra no 

qual aplicou-se o ácido fosfórico a 35% sobre a superfície do mesmo por 30 

segundos, lavou-se irrigando com água durante 20 segundos e secou- se com 

jato de ar também por 20 segundos. A dentina e o substrato foram tratados com 

sistema adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond, Kuraray, Japão), sob 

agitação constante do microbrush por 20 segundos e seco com bolinha de 

algodão. O sistema autoadesivo foi reaplicado e em seguida foto- polimerizado 

por 20 segundos. Pequenos incrementos de resina composta Filtec Z350 (3M 

ESPE, Sumaré, SP, Brasil) cor A3 para dentina e cor A2 para esmalte foram 

inseridos no sentido ápico-coronal, respeitando o espaço bio- lógico. Etapas de 

acabamento e polimento foram realizadas com lâmina de bisturi #12, discos de 

polimento Sof-Lex Pop On (3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil), tiras de lixa 

interproximais Sof-Lex (3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil) e borrachas de polimento 

Jiffy (Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos, Indaiatuba, SP, Brasil). A 

sequencia de acabamento e polimento foi realizada 1 semana após o 

procedimento restaurador. Nesta sessão, a paciente relatou extinção total da 

sensibilidade dentinária pela associação do uso do agente dessensibilizante e 

da restauração onde a dor era mais crítica e intensa.  	

Figura 4. Caso clínico 3: (A) Vista panorâmica dos dentes da paciente A. P. F., 

gênero feminino, 23 anos de idade com os dentes ocluídos. Note o desvio de 

linha média, mordida cruzada e recessões extensas em diversos dentes. (B) 

Vista lateral direita da paciente. (C) Vista lateral esquerda da paciente. 
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Figura 5. Caso clínico 3: (A) e (B) Aplicação de Desensibilize NanoP com taça 

de borracha na coroa dos dentes envolvidos pela HSDC. 
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RESULTADOS  

Os casos clínicos relatados foram acompanhados na disciplina de Periodontia 

por 1 ano, com intervalos regulares de 3 meses entre as sessões. Foram 

realizados novos testes de sensibilidade e os pacientes continuaram a utilizar 

dentifrícios indicados para tratamento para a redução da sensibilidade 

dentinária. Não houve recidiva significativa da HSDC neste período de avaliação.  

DISCUSSÃO 	

A escolha dos casos clínicos foi diretamente relacionada aos critérios 

de inclusão abordados como a presença da sintomatologia e idade. Para Walters 

(2005), a hipersensibilidade dentinária começa a ser observada em seu ponto 

máximo entre os 20 e 30 anos e pode ser elevada novamente perto dos 50 anos. 

Pacientes com doença periodontal e em tratamento periodon- tal apresentam 

maior predisposição a esta condição por causa da recessão próxima à região a 

ser tratada e também pela perda do cemento retirado na terapia periodontal 

devido ao alisamento radicular utilizando curetas. Furlan et al. (2007), avaliaram 

a incidência de recessão gengival e hipersensibilida- de dentinária em pacientes 

e os resultados mostraram recessão gengival (77%), hipersensibilidade 

dentinária (28%). Neste mesmo estudo, a faixa etá- ria mais atingida pela 

recessão e pela hipersensibilidade estava entre 31 e 50 anos de idade, com pico 

máximo aproximadamente aos 40 anos. A idade e o tratamento periodontal 

estavam relacionados com presença mais constante de recessão gengival.  

Todos os pacientes foram submetidos primeiramente a tratamento da 

hipersensibilidade por meio da aplicação tópica de flúor. Após insucesso, foi 

realizada a terapia por meio de aplicação de verniz fluoretato e indicado o uso 

de dentifrícios para a redução da sensibilidade dentinária de uso doméstico. 

Porém, também não houve redução significativa para a sintomatologia dolorosa 

apresentada na maioria dos dentes dos pacientes. Tendo em vista o alto grau 

de complexidade nestes casos, foi proposto o tratamento com agente 

dessensibilizante de uso profissional.  

Tonetto et al. (2012) concluíram em seu estudo que o uso de 

dentifrício dessensibilizante isoladamente ou verniz Duraphat proporcionou uma 
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redução na sensibilidade de 28% a 70% dos pacientes avaliados. Os vernizes 

fluoretados possuem a capacidade de aderência à superfície da dentina, for- 

mando uma película impermeabilizadora. O Duraphat é um verniz resinoso com 

flúor, muito eficaz na dessensibilização. Este apresenta característica de permitir 

o íntimo contato das substâncias presentes em sua composição com a superfície 

dental por um período consideravelmente prolongado (MAR- QUEZINI JUNIOR 

et al., 2010). Os três pacientes relatados neste estudo foram tratados pela 

terapia tradicional, que consta do uso de dentifrícios des- sensibilizantes, 

fluorterapia tópica em gel ou por meio de verniz fluoretado Duraphat. Mas não 

houve resposta significativa a este tratamento.  

No caso clínico 2, houve a necessidade de associação de terapia com 

laser, devido a uma condição clinica desfavorável. Os lasers “terapêuticos” de 

baixa intensidade têm sido muito utilizados na clínica odontológica atualmente. 

Na terapia da hipersensibilidade dentinária, apenas uma sessão de apli- cação 

do laser GaAlAs é indicada e torna-se capaz de eliminar estímulos térmicos. Para 

a redução da sensibilidade ao estímulo evaporativo, são indicadas 2 sessões. O 

laser de Nd:YAG também é relatado em estudos como possível tratamento para 

HSDC. Os lasers de GaAlAs e Nd:YAG apresentam resultados semelhantes 

para tratamento da HSDC (SHINTOME et al., 2007; DANTAS et al., 2013). No 

caso clínico 2, foram necessárias 6 sessões devido ao conjunto de fatores 

relacionados à regeneração de nervos periféricos e diminuição da dor pela 

hipersensibilidade, pois o dente em questão estava próximo à área de parestesia 

do nervo, o que tornou o tratamento mais com- plexo. Além disso, o paciente 

tinha hipersensibilidade crônica devido aos vá- rios anos em que havia 

sintomatologia dolorosa nos vários dentes.  

No caso clínico 3, foi necessária associação da técnica com material 

forrador e resinas compostas para eliminação da dor (técnica do sanduíche). 

Trata-se de uma técnica complexa e mais demorada devido ao envolvimento 

estético e do complexo dentino-pulpar, levando em consideração os aspectos 

biológicos, mecânicos e estéticos (ACETTA; ALVES; SILVA, 2011). Esta tera- 

pia foi escolhida porque o dente 46 tinha perda de estrutura.  

Soares et al. (2005) orientam que as restaurações com finalidade de 



	 16	

eliminar a sintomatologia dolorosa por HSDC podem ser realizadas com resina 

composta ou ionômero de vidro. De acordo com seus estudos, Matias et al. 

(2010) ressaltam que frente a lesões de pequeno porte e com a presença de 

hipersensibilidade associada, o cirurgião dentista deve tomar medidas não-

restauradoras, utizando substâncias para promover a obliteração dos 

canalículos dentinários ou realização de ajuste oclusal.  

Porém, no caso clínico 4 relatado, o paciente observou melhora mas 

não extinção da sintomatologia, devido ao alto índice de dor apresentado antes 

do início do tratamento proposto. Bernado (2013) concluiu que o verniz com 5% 

de fluoreto de sódio tem a capacidade de reduzir a permeabilidade dentinária, 

porém oblitera parcialmente os túbulos e que deve-se continuar utilizando esta 

terapia de forma contínua para que os agentes apresentem maior efetividade e 

minimizacão da dor.  

Em todos os casos descritos, já na primeira sessão, houve redução 

significativa dos sintomas dolorosos na maioria dos dentes após o uso do 

Desensibilize NanoP. Segundo Gondim et al. (2011), isto torna-se justificado 

pelo fato de ser um agente composto por nano tecnologia de fosfato de cálcio 

nanoestruturado, organizado na forma cristalina de hidroxiapatita, principal 

composto presente no elemento dental, capaz de obliterar os túbulos. Este 

agente apresenta características como elevada bioatividade, alta capacidade de 

hidratação, molhabilidade e solubilidade, permitindo a liberação de íons cálcio e 

fosfato nas concentrações adequadas, devido ao seu diâmetro. Este atua de 

forma prolongada, reduzindo a sensibilidade nervosa da dentina com aumento 

de potássio liberado que bloqueia a percepção dos mecanorreceptores aos 

movimentos do fluido dentinário e resulta na diminuição da passa- gem do 

estímulo doloroso (GONDIM et al., 2011). O alívio da sensibilidade ocorre 

imediatamente após aplicação única do produto, e aumenta nas primeiras 48 

horas pela ação da saliva sobre as nanopartículas, promovendo um tratamento 

efetivo e duradouro, conforme foi observado no relato de caso  

1, onde houve foi utilizado apenas a terapia com o uso do agente 

dessensibilizante sem qualquer técnica adjuvante.  Conclusão  
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À partir da metodologia empregada nesse estudo, foi possível concluir 

que o agente dessensibilizante Desensibilize NanoP foi capaz de promover a 

redução imediata significativa e eficaz da hipersensibilidade dentinária quando 

aplicada de forma tópica. Porém este demonstrou maior potencial quando 

associado a outras terapias dessensibizadoras, viabilizando seu uso com as 

mais variadas terapias, devido ao alto grau de complexidade dos casos 

apresentados.  Conflito de interesse  

Os autores manifestam publicamente que não há conflito de interesse 

em relação aos produtos utilizados neste trabalho de relato de casos clínicos. 

Os autores não receberam vantagens, pagamentos ou qualquer benefício para 

realização deste estudo por parte das empresas envolvidas na produção dos 

agentes dessensibilizantes usados.  

REFERÊNCIAS  

Tonetto, M. R., Dantas, A. A. R., Bortolini, G. D. F., Fabris, M., Campos, E. A. D., 

& Andrade, M. F. D. Hipersensibilidade dentinária cervical: em busca de um 

tratamento eficaz. Rev. odontol. Univ. Cid. São Paulo (Online), v. 24, n. 3, 

2012.  

Marquezini Jr, L., Sundfeld, R. H., Briso, A. L. F., Mauro, S. J., & Okida, R. C. 

Hipersensibilidade Dentinária em Lesões Cervicais com ou sem Cavitação. 

Jornal Brasileiro de Dentística & Estética, v. 1, n. 3, 2010. Shintome LK, 

Umetsubo LS, Nagayassu MP, Jorge ALC, Gonçalves SEP, Tor- res CRG. 

Avaliação clínica da laserterapia no tratamento da hipersensibilida- de dentinária. 

Cienc Odontol Bras. 2007 jan./mar;10(1):26-33.  

Brannstrom M, Astrom A. A study in the mechanisms of pain elicited from the 

dentin. J Dent Rest 1964; 43: 619.  

Schiff T, Delgado E, Zhang YP, Cummins D, DeVizio W, Mateo LR. Clinical 

evaluation of the efficacy of an in-office desensitizing paste containing 8% ar- 

ginine and calcium carbonate in providing instant and lasting relief of dentine 

hypersensitivity. Am J Dent 2009;22(Spec No A):9A-15A.  



	 18	

GODINHO, Cláudia Jorge; GRIPPI, Marcela Fellet; COSTA, Leonardo César. 

Avaliação clínica do uso de dois novos cremes dentais no tratamento da hi- 

persensibilidade dentinária. RPG. Revista de Pós-Graduação, v. 18, n. 2, p. 72-

78, 2011.  

BERNARDO, Leandro Paulo. Influência da raspagem e alisamento radicular na 

hipersensibilidade dentinária. Braz J Periodontol-March, v. 23, n. 01, 

2013. ACCETTA, Danielle Figueiredo. Hipersensibilidade dentinária: possíveis 

cau- sas e tratamentos. International Journal of Science Dentistry, v. 1, n. 35, 

2013.  

Dantas, E. M., Dantas, P. M. C., Nóbrega, F. J. D. O., Vasconcelos, R. G., Aguiar 

Júnior, J. N., & Queiroz, L. M. G. Tratamento da hipersensibilidade dentinária 

cervical com laser de baixa potência: revisão de literatura. Odonto- logia 
Clínico-Científica (Online), v. 12, n. 1, p. 07-11, 2013.  

Porto IC, Andrade AK, Montes MA. Diagnosis and treatment of dentinal hy- 

persensitivity. J Oral Sci 2009;51(3):323-32. Que K, Ruan J, Fan X, Liang X, Hu 

D. A multi-centre and cross-sectional study of dentine hypersensitivity in China. 

J Clin Periodontol. 2010;;37(7):631- 7.  

GRINGS, Caroline; FASOLO, Maria Teresa Martins; RUSCHELL, Henrique 

Castilhos. Effectiveness of a desensitizing dentifrice in obliterating dentinal 

tubules: an in vitro study. Stomatos, v. 20, n. 38, 2015. Gondim, R. C. D., Lima, 

D. M., Costa, J. F., & Bauer, J. R. O. Hipersensibili- dade dentinária de lesões 

cervicais não cariosas: abordagens terapêuticas no controle da dor/Dentinal 

hypersensitivity in non-carious cervical lesions: the- rapeutic approaches in pain 

control. Revista de Pesquisa em Saúde, v. 12, n. 1, 2011.  

Marín, C., Bottan, E. R., Degobi, B. L., & Magnani, N. Efetividade de duas pastas 

dessensibilizantes no controle da hipersensibilidade dentinária em pa-  

cientes com recessão gengival-DOI: http://dx. doi. org/10.15603/2176-1000/ 

odonto. v21n41-42p47-54. Odonto, v. 21, n. 41-42, p. 47-54, 2014. de Oliveira, 

J. M. M., de Oliveira, M., dos Santos, A. P. M., Vadillo, J. G., Campos, C. N., & 

Chaves, M. D. G. A. M. Hipersensibilidade dentinária: con- siderações para o 



	 19	

sucesso em seu manejo clínico. HU Revista, v. 38, n. 1 e 2, 2013.  

ADDY, M. Dentine hypersensitivity: new perspectives on an old problem. In- 

ternational Dental Journal, Geneve, v. 52, no. S5, p. 367-375, 2002. Rebelo, D., 

Loureiro, M., Ferreira, P., Paula, A., & Carrilho, E.Tratamento mé- dico dentário 

da hipersensibilidade dentinária–o estado da arte. Revista Por- tuguesa de 
Estomatología, Medicina Dentária e Cirugia Maxilofacial, v. 52, n. 2, p. 98-

106, 2011.  

da Rosa WL, Lund RG, Piva E, da Silva AF. The effective- ness of current dentin 

desensitizing agents used to treat den- tal hypersensitivity: a systema- tic review. 

Quintessence Int 2013; 44(7):535-46. Da Rosa, W. L. D. O., da Silva, A. F., 

Oliveira, A. D. S., Lund, R. G., Leites, A. C. B. R., & Piva, E. Monitoramento 

tecnológico dos agentes dessensibilizan- tes dentinários. Revista da Faculdade 
de Odontologia-UPF, v. 19, n. 1, 2014.  

TRENTIN, Micheline Sandini; BERVIAN, Juliane. Hipersensibilidade dentiná- ria 

cervical: uma revisão da literatura. Revista da Faculdade de Odontolo- gia-

UPF, v. 19, n. 2, 2014. Torres, B. M., Quiles, B. T., Guiraldo, R. D., Moura, S. K., 

Lopes, M. B., & Berger, S. B. Efeito de um Agente Dessensibilizante na 

Rugosidade do Es- malte Após Clareamento. UNOPAR Científica Ciências 
Biológicas e da Saúde, v. 17, n. 2, 2015  

Furlan LM, Sallum AW, Sallum EA, Junior FHN, Casati MZ, Ambrosano GMB. 

Incidência de recessão gengival e hipersensibilidade dentinária na clinica de 

graduação da FOP-UNICAMP. Rev Periodontia 2007; 17(1): 53-60. Walters PA. 

Dentinal hypersensitivity: A review. J Contemp Dent Pract 2005; 6(2): 107-117.  

Matias, M. N. A., Leão, J. C., Menezes Filho, P. F., & Silva, C. H. V. D. Hiper- 

sensibilidade dentinária: uma revisão de literatura. Odontologia Clínico-Ci- 

entífica (Online), v. 9, n. 3, p. 205-208, 2010. Soares C J, Quagliatto PS, 

Campos RE. Cimento de ionômero de vidro – ca- racterísticas do material e 

aplicações clínicas. In: Busato ALS. Dentistica: Fi- losofia, Conceitos e Prática 

Clínica - Grupo Brasileiro de Professores de Den- tística. São Paulo: Artes 

Médicas. 2005. p. 287-316.  



	 20	

 

2. Tratamento endodôntico de pré-molar inferior tipo 
VIII de Vertucci 

Autores: Humberto Alcoforado Lima, José Gildenor Júnior, Maria Ângela 

Arêa Leão Ferraz, Carlos Alberto Monteiro Falcão, Francisca Tereza 

Coelho Matos  

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento, a limpeza e modelagem de todo o sistema de canais 

radiculares é a chave para o sucesso do tratamento endodôntico. No entanto, 

para a correta realização desses procedimentos é necessário um estudo da 

anatomia interna e morfologia desse sistema (LU et al, 2006, BÔAS, 2011). 

O domínio das técnicas pode evitar erros durante a identificação, instrumentação 

e obturação dos canais radiculares. Apesar de a anatomia de cada elemento 

dentário apresentar características comuns, alterações com variados graus de 

complexidade também podem ser encontrados (SILVA FILHO, 2012). 

Nos pré-molares inferiores as variações anatômicas e morfológicas, quanto ao 

número de raízes e canais radiculares, são marcantes (CLEGHORN, CHRISTIE 

e DONG, 2008). Comumente apresentam-se com uma raiz e um único canal, 

porém o conhecimento sobre sua diversidade anatômica ainda é insuficiente e 

os frequentes insucessos do tratamento endodôntico podem ser atribuídos a sua 

complicada anatomia do canal radicular (SILVA FILHO, 2012). 

Um achado radiográfico de importância clínica é a mudança repentina da 

densidade do canal radicular ou um estreitamento súbito deste, o que significa 

que o canal se divide em dois, que podem permanecer separados ou se juntarem 

antes de alcançar o ápice (VIER et al, 2004). A não-identificação canais extras 

pode resultar em um tratamento endodôntico insatisfatório, com consequente 

insucesso, por permitir a permanência de microrganismos em áreas não 
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instrumentadas (FEIX et al., 2010).  

Vertucci (1984) em um extenso estudo utilizando a diafanização analisou 

variações anatômicas presentes nos grupos dentários, e classificou as 

configurações de canais radiculares de dentes permanentes humanos  em 

oito tipos de acordo com a quantidade de condutos e da saída do forame. O tipo 

VIII equivale a dente com três canais separados e distintos da câmara pulpar até 

o ápice 

Assim sendo o atual trabalho tem como objetivo apresentar o tratamento 

endodôntico de pré-molar inferior tipo VIII de Vertucci. 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente do gênero masculino procurou escola de graduação em Odontologia 

para a realização do tratamento odontológico. Na anamnese, o paciente relatou 

não ter nenhum comprometimento sistêmico que viesse interferir no tratamento. 

Paciente relatou não sentir dor, testes físicos e térmicos negativos no elemento 

34 com grande área coronária sugestiva de cárie.  Foram realizadas tomadas 

radiográficas periapicais para complementação do diagnóstico de necrose 

pulpar evidenciando área radiolúcida no periápice compatível com lesão 

periapical. 

Dessa forma, iniciou-se o tratamento endodôntico com abertura coronária, 

isolamento absoluto e localização dos canais radiculares. Na seqüência, fez-se 

a neutralização imediata com Hipoclorito de Sódio 2,5% (Asfer, São Caetano do 

Sul, Brasil) e técnica coroa-ápice e a odontometria, onde, através do exame 

radiográfico, confirmou-se a presença dos três canais radiculares. 

O preparo dos condutos foi realizado com o sistema ProTaper Universal  

(Dentsply-Maillefer, Ballaigües, Suíça). Foi realizado medicação à base de  

Hidróxido de Cálcio ( SSWhite, Rio de Janeiro, Brasil) , após irrigação abundante 

com Hipoclorito de Sódio 2,5% e secagem dos canais com cones de papel 

absorventes estéreis (Dentsply-Maillefer, Ballaigües, Suíça). A cavidade foi 

selada com material restaurador provisório, Cimento de Ionômero de Vidro 
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autopolimerizável (DFL,Rio de Janeiro, Brasil),   foi o material de escolha. 

Após 15 dias o conduto foi obturado com cimento AH Plus Universal  (Dentsply-

Maillefer, Ballaigües, Suíça)  e conde de guta percha (Dentsply-Maillefer, 

Ballaigües, Suíça) pela técnica de termocompactação e a blindagem coronária 

realizada com resina Z350XT ( 3M, Sumaré, São Paulo) . 

 

DISCUSSÃO 

Desde 1979,  Slowey  afirma que cada elemento dentário, apesar de possuir 

caracteres comuns, pode vir, também, dotado de inúmeras características 

atípicas, as quais devem ser mapeadas a fim de se atingir uma endodontia bem 

sucedida. O autor acrescenta que o conhecimento da anatomia do canal 

radicular é determinante para a localização da embocadura dos canais bem 

como dita os limites que devem ser respeitados pelo instrumentos durante todas 

as etapas do tratamento, de forma a se implementar uma abordagem racional 

durante o mesmo. Desta forma, respeitando-se esses conhecimentos 

fundamentais do elemento dentário em questão desde a etapa de acesso até a 

obturação, alargam-se as chances de êxito. 

Para alcançar o sucesso endodôntico, todo o sistema de canais radiculares deve 

ser desbridado, desinfetado e obturado. Altos níveis de sucesso no tratamento 

endodôntico requerem um entendimento da anatomia e morfologia do canal 

radicular. (NALLAPATI, 2005). 

As exigências que permeiam o sucesso do tratamento de canais radiculares 

torna indispensável um planejamento prévio durante o qual os diagnósticos por 

imagem tornam-se fundamentais. Cleghorn e colaboradores, em 2008, 

enfatizam que, embora o exame rotineiramente utilizado para obtenção de dados 

concernentes ao número e forma dos canais radiculares seja o radiográfico, este 

apresenta limitações que impossibilitam a exatidão das informações. Quando se 

considera dentes como os pré-molares inferiores, Khedmat e colaboradores, em 

2010, ressaltaram a presença marcante de variações anatômicas e morfológicas 

pertinentes ao número de raízes e canais radiculares, acrescentando que, 



	 23	

quando estes dentes apresentam mais de uma raiz, frequentemente, essas são 

fusionadas, o que dificulta a obtenção de uma imagem radiográfica nítida 

comprometendo a previsibilidade do tratamento endodôntico. 

Com a evolução da Endodontia, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas 

para melhor conhecimento da topografia do sistema de canais radiculares. 

Novos recursos estão ao alcance do cirurgião-dentista, como a tomografia 

computadorizada e o microscópio operatório, acrescentando assim, as 

possibilidades aumentam a visualização da  anatomia interna dos dentes, que 

quando não solucionados, podem causar grandes destruições ao órgão dental e 

até o seu total comprometimento (BARATO FILHO et al. 2009). 

Zillich (1973) analisando 1393 pré molares, apenas 0,4% dos dentes apresentou 

três canais radiculares, concordando com estudos de  Vertucci et al. (1974), 

onde  a frequência de três canais em segundos pré-molares inferiores foi de 0 a 

0,4% e estudos de  Cleghorn et al.(2007)  com 0,1% de pré molares com 3 

condutos, confirmando como uma anatomia rara. Silva et al (1999), através da 

diafanização, evidenciou 8% de pré molares inferiores com três canais.  

Lu et al (2006) utilizando o método de secção transversal localizou 18% de 

canais de pré molares inferiores em forma de C; Tzametakiotis (2007) relatou 

clinicamente casos raros de pré-molares inferiores com quatro condutos e Macri 

& Zmener (2000), descreveram um caso de um segundo pré-molar inferior com 

cinco canais.  

Estas pesquisas e relatos têm indicado que as alterações na morfologia do 

espaço pulpar com a presença de vários canais em pré-molares inferiores é 

bastante presente no cotidiano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença de variações de anatomia em pré-molar inferiores é descrita 

naliteratura como condição corriqueira, e, embora a presença de três condutos 

seja de baixa incidência, deve ser feita uma análise clinica e de imagem 

cuidadosas, a fim de identificar de forma mais adequada os canais radiculares 

em busca do sucesso do tratamento. 
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3. Tratamento da reabsorção externa via canal radicular 
Autores: Caio Felipe Pachêco Fortunato; Carlos Alberto Monteiro Falcão 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A reabsorção externa, caracterizada pela perda progressiva de estrutura dental, 

ocorre em área onde há exposição da porção mineralizada da superfície dentária 

que fica sujeita à ação de células clásticas e dos mediadores liberados pelos 

osteoblastos e pelas células mononucleares.1 

As reabsorções patológicas decorrem, em geral, de um trauma, inflamação 

crônica da polpa, dos tecidos periodontais ou em ambos, além de também 

resultarem da pressão no ligamento periodontal associado à movimentação 

ortodôntica, aos dentes impactados e progressão de cistose tumores.2,3,4Seus 

fatores etiológicos, podem ser locais, como pressão e a inflamação, ou 

sistêmicos, quando secundáriosà patologias sistêmicas.5  

Pesquisas comprovaram que o hidróxido de cálcio apresenta propriedades que 

o tornam uma das principais substâncias doarsenal terapêutico da endodontia. 

Dentre as propriedades consideradas como as mais importantes, temos: a 

biocompatibilidade,a ação antibacteriana, através da inibição enzimática e 

alterações na parede celular;a ação antiinflamatória e a sua atividade biológica 

responsável pelaativação daenzima tecidual fosfatase alcalina, indutora 

daformação de tecido ósseo mineralizado e, por conseguinte,contribuir para o 

processo de reparo.6,7,8,9,10 

Na clínica endodôntica, o hidróxido de cálcio está indicado como medicação 

intracanal entre sessões, tanto para casos de polpa viva como polpa necrosada 

e/ou com presença de reação periapical. Pode ser utilizado, também, em 

apicificação e apicegênese, no tratamento das reabsorções radiculares internas 
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e externas, perfurações, exsudatos persistentes e casos de traumatismo 

dentário. Todas estas indicações se devem à sua ação antibacteriana, ação 

mineralizadora, em virtude do elevado pH, inativação de enzimas bacterianas e 

ativação de enzimas teciduais. 

Considerando a importância da maximização dos resultados do tratamento e a 

minimização de tratamentos cirúrgicos, a troca de medicações intracanal para 

estabilização da reabsorção e selamento do ápice, surge como uma opção. 

Seguindo de uma instrumentação segura e rápida dos canais, obturando os 

mesmo com cones únicos, houve uma efetividade do tratamento. 

 

OBJETIVOS 

Relatar caso de tratamento endodôntico onde houve uma situação de pulpite 

irreversível sintomática e reabsorção apical externa. 

 

RELATO DO CASO CLÍNICO 

A paciente compareceu à clínica de Odontologia do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI, Teresina – PI, relatando histórico dor no elemento 46. Ao exame 

clínico, o elemento encontrava-se restaurado com ionômero de vidro e no exame 

radiográfico, a imagem revelou presença de área de reabsorção externa nas 

raízes do referido dente. Promoveu-se o atendimento consistindo em acesso à 

câmara pulpar, a definição do comprimento de patência foi realizada com uso de 

localizador apical Root ZX (J. Morita, Kyoto, Japão) e confirmada com radiografia 

de odontometria. A limpeza e alargamento da porção cervical dos canais 

radiculares foi obtida com instrumentos manuais K- Flexofile (Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Suíça). Durante a instrumentação, a solução irrigadora de escolha 

foi o hipoclorito de sódio 2,5% (ASFER, São Caetano do Sul, Brasil). Os 

condutos foram instrumentados utilizando o movimento não recíproco, Reciproc 

R25 (VDW, Alemanha). Concluída a instrumentação, os canais radiculares foram 

irrigados com solução de EDTA 17 % (Biodinâmical, Ibiporã, Brasil) e retirou a 

smear layer dos condutos. Em seguida, fez se a medicação intracanal com pasta 
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de hidróxido de cálcio (Calen ®, SS White, Rio de Janeiro, Brasil), mantido por 

dois meses. A paciente seguiu a continuidade do tratamento na clínica de 

especialização em Endodontia do Centro de Pós Graduação Pós-Doc, Teresina 

– PI, Após este período foram realizadas duas trocas da medicação intracanal, 

mantendo cada troca por dois meses. Com o tempo referido, a paciente 

encontrava-se sem queixa de dor e, ao exame intraoral, nenhum sinal de edema 

ou fístula foi notado. Desta forma segue se para obturação dos condutos. 

Oscanais radiculares foram irrigados com solução de EDTA 17 % (Biodinâmical, 

Ibiporã, Brasil) e retirou a smear layer dos condutos. Em seguida, os condutos 

foram neutralizados com hipoclorito de sódio 1%. Secou-se os canais com cones 

de papel absorventes compatíveis com o diâmetro dos mesmos e promoveu se 

a conemetria, inserindo os cones de guta percha R25 (VDW, Alemanha) nos 

comprimentos de trabalho de cada conduto. Assim, fez se a obturação dos 

condutos com auxílio do cimento AH Plus® (Dentsplay De Trey, Konstanz, 

Alemanha), junto com os cones de guta percha. Em seguida fez se uma 

radiografia para confirmar o preenchimento por completo dos canais. Desta 

forma corta o excesso de cone com auxílio do ultrassom, deixando o corte em 

nível de crista óssea, para evitar qualquer tipo de pigmentação na coroa. Limpou-

se a cavidade com uma bolinha de algodão estéril e álcool. Inseriu se cimento 

provisório (Villevie Normal, Dentalville do Brasil, Joinville, Brasil) na entrada dos 

condutos e selou a cavidade com cimento de ionômero de vidro (Vitro Uni Glass, 

DFL, Rio de Janeiro, Brasil). Foi realizada a proservação após 6 e 12 meses, 

nas quais foram observado o processo de reparo. 

 

Figura 1. Radiografia Inicial 
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   Figura 2. Radiografia Final                              Figura 3. Proservação 6 meses 

 

        Figura 4. Proservação 1 ano 

 

DISCUSSÃO 

As reabsorções dentárias que acometem os dentes decíduos podem 

ser fisiológicas, quando relacionada ao processo de rizólise, ou patológicas, 

quando associada a patologias pulpares ou periodontais. Quando acometem 

dentes permanentes são sempre patológicas, sendo classificadas em interna ou 

externa, dependendo da superfície afetada.1 

As reabsorções externas, como a relatada no caso, se iniciam em 

regiões onde houve perda da camada de pré-cemento, com consequente 

exposição da porção mineralizada da superfície dentária, o que a torna 

susceptível à ação das células osteorremodeladoras.1 São fatores 

predisponentes histórico de trauma, movimentação ortodôntica, doença 

periodontal e o seu tratamento, além do clareamento endógeno. Neste último, 

os agentes clareadores, como peróxido de hidrogênio (H2O2), penetram na 

dentina podendo gerar inflamação no ligamento periodontal com consequente 
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exposição dentinária, fator predisponente à reabsorção radicular externa.11 

No caso relatado, não há um definição precisa para tal da reabsorção, 

mas pressupõe-se que seja resultante doprocesso inflamatório pulpar crônico. 

Para que o processo inflamatório seja sessado optou se pelo tratamento 

endodôntico radical  

O ligamento periodontal apresenta características que facilitam, frente 

aos vários tipos de agressões, o imediato desencadeamento do processo 

inflamatório, cujo exsudato e infiltrado determinam a presença de mediadores 

locais, além dos sistêmicos normalmente presentes no tecido ósseo 

periodontal.12 

A reabsorção radicular inflamatória tem como pressuposto a perda de 

seu recobrimento por parte dos cementoblatos. De acordo com achados em 

1988, a espessura do ligamento periodontal corresponde, em média, a 200-

250µm. Dessa forma, sugere-se que, em áreas de necrose com raio superior a 

essa medida, no processo de migração celular dos cementoblastos e pré-

cementoblatos para o recobrimento da área lesada, simultaneamente ocorra a 

migração dos osteoblastos da face periodontal do osso fasciculado, pela sua 

extrema proximidade.12 

 Os monócitos do sangue circulante, uma vez no tecido injuriado, 

tornam-se macrófagos, que tem função primordial de remover os debris locais 

responsáveis pela perpetuação de estímulos pró-inflamatórios na área13. Tais 

estímulos são quimiotáticos para macrófagos e outras células percursoras da 

linhagem monócita-macrofágica, podem proliferar e se diferenciar em clastos a 

partir de complexa interação com células osteoblásticas ou indiferenciadas do 

tecido conjuntivo adjacente. Os osteoclastos e odontoclastos são células ativas 

da reabsorção óssea e radicular, respectivamente.14,15,16 

Uma vez identificada a causa de uma reabsorção dentária inflamatória 

e controlada/reabsorvida, cessa-se o estímulo inflamatório. A quantidade de 

mediadores sobre os osteoblastos para produzirem RANKL e ativarem os clastos 

diminui drasticamente e começam a prevalecer estímulos sobre os osteoblastos 

para liberarem a osteoprotegerina, inibidora do estímulo à osteoclasia, e 
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começam a predominar efeitos neoformadores de tecido mineralizado. 

Removida a causa da reabsorção dentária inflamatória, as unidades, 

osteorremodeladoras são desmobilizadas e inicia-se a proliferação e 

diferenciação de pré-cementoblastos periodontais e cementoblastos vizinhos 

para recomporem a camada cementoblástica. Dessa forma, retoma-se, 

incialmente de forma desorganizada, a neoformação de tecido cementário.12 

Nos tratamentos endodônticos por apresentar propriedades 

antibacterianas fundamentais, o hidróxido de cálcio também é preconizado nos 

casos de reabsorções. Isso se deve à sua influência ativa na área reabsorvida, 

reduzindo a ação dos osteoclastos e estimulando o reparo.17 Afirmaram que o 

Ca(OH)2 utilizado como curativo de demora pode ajudar na dissolução de tecido 

pulpar residual inacessível durante o debridamento químico-mecânico inicial, 

fator fundamental à boa adaptação do material restaurador. Além disso, elimina 

micro-organismos e inativa seus subprodutos tóxicos.11 

O hidróxido cálcio usado no caso agiu não somente como bactericida, 

mas principalmente sua ação capaz de sessar o processo anti-inflamatório. As 

várias trocas de medicação intracanal contornaram o processo inflamatório e 

desta forma, outra característica do hidróxido de cálcio foi relevante, reparação 

e conformação de um ápice dentário. 

O tratamento endodôntico radical deverá se realizado nos casos onde 

há um diagnóstico de necrose ou quando houver necessidade de restauração 

da área reabsorvida e o acesso necessite ser realizado via canal. Em dentes 

severamente luxados, intruídos ou avulsionados preconiza-se o tratamento 

endodôntico para evitar a contaminação dos canais e, dessa forma, evitar a ação 

dos micro-organismos na potencialização do processo de reabsorção da 

superfície radicular externa.18 

O tratamento tradicional da reabsorção externa que acomete o terço 

cervical da raiz consiste em sua exposição cirúrgica ou ortodôntica. Entretanto, 

essa abordagem apresenta desvantagens pois exige tratamento mais longo e 

oneroso para o paciente, além de envolver riscos de comprometimento estético 

quando o dente a ser tratado apresenta-se na região anterior da arcada.19O 
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tracionamento ortodôntico para tratar um caso de reabsorção cervical invasiva é 

uma das opções, permitindo a exposição das bordas da lesão e o correto 

tratamento protético do elemento dentário a partir da confecção de uma coroa 

total.20 

Quando a opção se dá pelo tratamento cirúrgico, rebate-se um retalho 

de espessura total expondo o defeito ósseo e o tecido inflamatório. É realizada 

a curetagem da área da lesão e dos tecidos inflamatórios circundantes e, após 

o debridamento mecânico-químico, segue-se o preparo das paredes cavitárias e 

o seu preenchimento.21 Como material restaurador, a literatura relata amálgama, 

SUPER-EBA, cimentos de ionômero de vidro, resinas compostas e MTA 

(Agregado de Trióxido Mineral).11,20 

Quando a porção apical é destruída por uma reabsorção, há uma 

maior dificuldade em determinar o CT pelo método radiográfico. O uso de 

localizadores apicais pode diminuir as problemáticas no momento de mensurar 

o CT de um elemento dentário com reabsorção. As reabsorções de origem 

inflamatórias ou não, não interferiram na leitura das medidas feitas pelo Root ZX. 
21,22 

As possíveis interferências de reabsorção externa lateral e não apical, 

os resultados das leituras realizadas com o Root ZX mostram uma precisão de 

52,5%, 75% e 100% para CPC, 0,5mm e 1 mm de diferença 

respectivamente.Emum trabalho de simulação de reabsorção apical, resultados 

de 62,7%, 94% e 100% em 0,5mm, 1 mm e 1,5mm de diferença. 22 

Corroborando com estudos já realizados, o localizador apical 

eletrônico Root ZX da Apex, usado no relato de caso descrito, teve efetividade, 

sendo pouco influenciado nas medições nos comprimentos reais de trabalho, 

mesmo com o processo de reabsorção externa radicular instalada na situação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A remoção do tecido pulpar inflamado e a utilização do curativo de 

hidróxido de cálcio foram os fatores principais na estabilização da reabsorção 
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externa e na remodelagem radicular, permitindo um selamento adequado e o 

reparo da região apical. 
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4. Tratamento endodôntico de pré-molar  
Autores: Andreia Cristina Biesek; Maria Ângela Área Leão Ferraz 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico tem por objetivo a sanificação dos canais radiculares 

por meio do preparo biomecânico, que consiste na limpeza dos canais 

radiculares utilizando instrumentos e soluções irrigadoras. Esta condição é 

mantida por meio da adequada obturação do sistema de canais radiculares. Para 

se atingir esse objetivo é de fundamental importância o conhecimento da 

anatomia interna radicular, para que todos os canais radiculares presentes sejam 

localizados e devidamente tratados. (PORTELA et al, 2011). 

Na Odontologia, o planejamento é responsável por uma grande parcela do 

sucesso do procedimento. E no caso da Endodontia, este sucesso é proveniente 

de uma combinação de planejamento e execuções bem feitas da prática clínica, 

começando pelo diagnóstico, a partir de uma anamnese detalhada, exames 

complementares adequados e uma boa cirurgia de acesso (CARPENA; PAZIN, 

2015). 

O sistema de canais radiculares ainda é um mistério a ser desvendado, mesmo 

pelo bom endodontista, pois podem existir inúmeras variações anatômicas que 

precisam ser esclarecidas para que o clínico possa interpretar e desenvolver o 

seu papel adequadamente. O reconhecimento das variações anatômicas, seja 

em situações de normalidade ou não, permite menor incidência de insucessos e 

falhas durante os procedimentos endodônticos. (SANTOS et al, 2010). 

O conhecimento prévio do número exato de canais dos dentes com indicação de 
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tratamento endodôntico, nem sempre é possível quando se utiliza somente o 

exame radiográfico como método auxiliar de diagnóstico. Vários fatores 

contribuem para as variações encontradas na raiz e no canal radicular nos 

estudos relatados. Esses fatores incluem a etnia, idade, gênero, tendência não 

intencional na seleção de exemplos clínicos de dentes (prática na especialidade 

endodôntica versus prática odontológica geral) e modelos de estudo (in vitro 

versus in vivo) (P BREDA et al, 2011) 

Os pré molares superiores comumente apresentam duas raízes, seus orifícios 

do canal situam-se abaixo e em uma direção ligeiramente central em relação às 

pontas das cúspides. As variações radiculares consistem em raízes fusionadas 

com canais separados, raízes fusionadas com ligações ou “entrelaçamentos”, 

raízes fusionadas com um forame apical comum, e eventualmente, dentes com 

três raízes ou duas raízes com três canais. Semelhante ao primeiro pré-molar 

na morfologia coronária, o segundo pré-molar superior difere principalmente no 

formato da raiz. A morfologia radicular pode apresentar dois canais separados, 

dois canais em anastomose com um canal único, ou dois canais com ligações 

ou “entrelaçamentos”. Canais acessórios e laterais podem estar presentes, mas 

com menos frequência. ( Portela et al, 2011) 

A possibilidade de haver três canais nos pré-molares superiores tem sido 

estudada por muitos autores. Bernaba et al. (1965) observaram 2% dos casos 

com três raízes. Rodrigues et al. (1965) encontraram uma frequência de 4,18%, 

e Pécora et al. (1991) verificaram 2,5% de frequência. Vertucci e Gegauff (1979) 

analisaram 400 primeiros pré-molares superiores, e Oliveira (1975) avaliou 5.210 

dentes; eles observaram que 5% e 3,7%, respectivamente, dos dentes 

estudados apresentavam três raízes. (Tomazinho et al, 2008) 

A mecanização da etapa do preparo do canal radicular promove maior rapidez 

no preparo do canal radicular e menor estresse para o profissional e seus 

pacientes durante a realização da terapia endodôntica. (SEMAAN et al, 2009).  

Como meio auxiliar no diagnóstico e no tratamento utiliza-se o microscópio 

operatório pois permite melhor iluminação e visualização do campo operatório. 

A alta magnificação é necessária para auxiliar na localização de canais 
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calcificados, detectar microfraturas, identificar istmos, interpretar as 

complexidades do sistema de canais radiculares. (FEIX et al, 2010) 

 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é descrever o caso clínico do primeiro pré-molar 

superior com variação no número de condutos radiculares, atendido em uma 

clínica de pós graduação de Teresina-PI.  

 

CASO CLÍNICO 

Paciente procurou a clínica de pós graduação, relatando dor no elemento 14.  

Foi realizado anamnese, exame clínico e exame radiográfico do dente em 

questão. O diagnóstico foi pulpite irreversível, no exame radiográfico não foi 

sugestivo de nenhuma alteração da anatomia relevante.  

Após acesso observou-se com auxílio de microscopia operatória (Alliance, São 

Carlos - SP- Brasil) a presença do terceiro canal radicular, Classificação III de 

Vertucci. O elemento apresentava os canais mésio vestibular, disto vestibular e 

palatino. 

O sistema utilizado para a instumentação dos canais foi o sistema rotatório Logic 

# 25 (Dental Easy, Belo Horizonte - MG - Brasil) solução irrigadora hipoclorito de 

sódio a 1,0 % (ASFER, São Caetano do Sul - SP - Brasil). Após a instumentação 

os canais foram secados com cones de papel absorventes (Dentsply - 

Petropólis- RJ- Brasil). Foi feita a irrigação ultrassônica passiva com EDTA 17% 

(Biodinâmica, Ibiporã - PR - Brasil), hipoclorito de sódio a 1,0 % (ASFER, São 

Caetano do Sul - SP - Brasil) e inserto Irrisonic (CV Dentus, São Paulo -SP - 

Brasil). Após secagem com cones de papel absorventes (Dentsply - Petropóles- 

RJ- Brasil) foi colocada medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio (SS 

White, Rio de Janeiro - RJ - Brasil).  e restauração provisória com cimento de 
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ionômero de vidro (Maxxion R, Joinville - SC- Brasil) por um período de um mês.  

      Após este período e com comprovação de silêncio clínico foi feita a irrigação 

ultrassônica passiva com EDTA 17% (Biodinâmica, Ibiporã - PR - Brasil), 

hipoclorito de sódio a 1,0 % (ASFER, São Caetano do Sul - SP - Brasil) e inserto 

Irrisonic (CV Dentus, São Paulo -SP - Brasi). Após secagem com cones de papel 

absorventes (Dentsply - Petropóles- RJ- Brasil) foi realizada obturação através 

da técnica de cone único (Odus de Deus, Belo Horizonte - MG - Brasil)  e cimento 

AH Plus (Dentsply - EU and USA)  com posterior restauração provisória cimento 

de ionômero de vidro (Maxxion R, Joinville - SC- Brasil). 

 

CONCLUSÃO 

 

   Conclui-se que o cirurgião-dentista deve ter conhecimento da anatomia interna 

dos canais radiculares e suas possíveis variações. O endodontista deve estar 

habilitado a diagnosticar qualquer mudança na anatomia dental e qualificado 

para tratar qualquer canal independente de sua forma e variação. 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

BREDA, P; RIBEIRO, F.C; BORTOLOTTI, M.G.L.B; BARROSO, J.M; 

JUNQUEIRA, J.L.C. Análise in vitro da anatomia interna de pré-molares 

inferiores inseridos em mandíbulas humanas por meio de exame radiográfico e 

tomografia computadorizada Cone Beam. RGO - Rev Gaúcha Odontol., Porto 

Alegre, v.59, n.3, p.405-409, jul./set., 2011. 

 

CARPENA, L.P; PAZIN, I.C; ALCÂNTARA, L.M; FERREIRA, N.S; SPANÓ, 



	 38	

J.C.E; BARBIN, E.L. Princípios do Tratamento Endodôntico em Molares. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas- PR 2015. 

 

FEIX, L.M; BOIJINK, D; FERREIRA. R; Wagner, M.H; BARLETTA, F.B. 

Microscópio operatório na Endodontia: magnificação visual e luminosidade. Rev 

Sul-Bras Odontol. 2010 Jul-Sep;7(3):340-8. 

PORTELA, C.P; FILHO, F.B; TOMAZINHO, F.S.F; CORRER, G.M; MORO, A; 

MORESCA, R.C. Estudo da anatomia interna dos pré-molares – Revisão de 

literatura. Universidade Positivo, Curitiba-PR 2010. 

SANTOS, M.V; JÚNIOR, S.C; MEOHAS,E; ADRIANO, S.L.T; OLIVEIRA, G.R; 

THULER,C.E.S. Estudo Anatômico da Incidência do Canal Mesiopalatino em 

Primeiros Molares Superiores com Acesso Convencional ou Através de um 

Desgaste na Região de sua Embocadura. Cadernos UniFOA, Edição nº 13 

agosto Volta Redonda-RJ 2010. 

SEMAAN,F.S; HARAGUSHIKU, G; LEONARDI, D.P;BARATTO FILHO, F. 

Endodontia mecanizada: a evolução dos sistemas rotatórios contínuos. Rev Sul-

Bras Odontol, Sep;6(3):297-309. 2009 

SIQUEIRA JR, J.F; RÔÇAS, I.N; LOPES, H.P; ALVES, F.R.F; OLIVEIRA, J.C.M; 

ARMADA, L; PROVENZANO, J.C. Princípios biológicos do tratamento 

endodôntico 

de dentes com polpa necrosada e lesão perirradicular. Rev. bras. odontol., Rio 

de Janeiro, v. 69, n. 1, p. 8-14, jan./jun. 2012  

TOMAZINHO, F ; VALENÇA, P. C; BINDO, T; FARINIUK, L. F ; BARATTO 

FILHO, F; SCAINI, F. Tratamento endodôntico de pré-molares superiores com 

três raízes e três canais. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, vol. 5, 

núm. 1, 2008, pp. 63-67. Joinvile-SC 2008. 

 



	 39	

5. A influencia do terceiro molar inferior no 
planejamento ortodontico 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O terceiro molar normalmente é o último dente a erupcionar, geralmente 

no final da adolescência do ser humano e no início da idade adulta. Como é o 

último dente a aparecer, é frequente não encontrar espaço na arcada dentária, 

fazendo com que permaneça incluso e a falta de espaço na arcada devido à 

regressão filogenética dos maxilares é a principal responsável pela impactação 

dos terceiros molares (CRUZ, 2003). 

A presença dos terceiros molares inferiores pode apresentar aspectos 

positivos e negativos. Na avaliação dos fatores negativos, pode ser relacionada 

ao acúmulo de detritos alimentares, contribuindo, assim, para o estabelecimento 

de processos patológicos, como cáries, pericoronarites, outras doenças 

periodontais e até a formação de cistos. Ainda existe a possibilidade de 

diferenciação do epitélio remanescente para carcinoma espinocelular, devido à 

sua impactação. Os fatores positivos estão relacionados a melhor distribuição 

de forças mastigatórias e apresentar-se como um dente que pode servir como 

“sobressalente” na perda de outro elemento pela cárie (McEWEN et al, 1964).  

É importante destacar que o terceiro molar inferior é um dente incomum, 

caracterizado por considerável variabilidade no tempo de formação, variações 

na morfologia da coroa e da raiz e, com certa frequência, por impactação. 

Geralmente a razão para a remoção de terceiro molar pelo ortodontista é 

desconhecida, possivelmente, sua remoção está indicada na prevenção ou 

tratamento de patologia que acomete o dente. Se os dentes impactados são 
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deixados no processo alveolar, é provável que um ou mais problemas possam 

ocorrer, e o paciente apresente uma maior incidência de morbidade tecidual 

local, como perda de osso e dentes adjacentes e lesão potencial a estruturas 

vitais adjacentes. Entretanto esses fatores ainda geram controvérsias no meio 

ortodôntico (ANTUNES, 2014). 

Visando esclarecer algumas duvidas em relação ao desenvolvimento e 

acomodação do terceiro molar inferior para que o ortodontista saiba melhor 

indicar sua exodontia, esse presente trabalho se faz necessário uma vez que tal 

abordagem ainda é pouco explicitada na literatura. 

 

2 MATERIAL E METODO 
 

O presente trabalho foi realizado nos moldes de uma revisão 

bibliográfica do tipo narrativa tendo como fonte de revisão, artigos científicos 

presentes nas bases de dados BIREME e PubMed tendo como critérios de 

inclusão, artigos que abordaram diretamente a temática do objetivo do trabalho, 

tendo como principais descritores: ortodontia, terceiro molar inferior, impacção. 

Foram encontrados a princípio 20 artigos na BIREME e 32 artigos no PubMed. 

Após a aplicação do critério de inclusão, a busca finalizou em uma quantidade 

final de 27 artigos que foram confrontados em uma análise narrativa. 

 
3 REVISÃO DA LITERATURA 
3.1 Desenvolvimento dos terceiros molares inferiores 

O desenvolvimento do terceiro molar é variado e singular tanto para 

amxila como para a mandíbula, na mandíbula sua superfície oclusal está 

direcionada para cima e para frente e à medida que o espaço se torna disponível, 

decorrente do crescimento mandibular, este dente irrompe para uma posição 

mais vertical. 

 

Nesse contexto, as fases iniciais do desenvolvimento, a cripta do terceiro 

molar inferior encontra-se na superfície do ramo, assim, o aspecto distal dos 

segundos molares inferiores em cefalogramas laterais deve ser de pelo menos 

25 mm na fase adulta para permitir a livre irrupção dos terceiros molares no arco 

inferior (JANSON, 1998). 
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Com relação ao seu desenvolvimento, pode-se afirmar ainda que se 

houver espaço insuficiente e uma rotação pré-eruptiva, o molar inicia sua 

irrupção em direção a uma inclinação anormal do seu longo eixo, sua coroa 

move-se direcionada à coroa ou raiz do segundo molar inferior, acompanhando 

este movimento. O desenvolvimento do terceiro molar ocorre entre as idades dos 

sete aos quatorze anos com o pico de formação aos oito ou nove anos de idade 

(CRUZ, 2003). 

Nos estágios iniciais do desenvolvimento do terceiro molar, sua cripta 

deposita-se na superfície óssea, ficando submersa, enquanto se calcifica. A 

idade de irrupção é bem variável, sempre após os dezesseis anos, com média 

de idade de vinte anos. Além disso, suspeita-se que o terceiro molar geralmente 

torna-se impactado devido à falta de crescimento mandibular para permitir sua 

irrupção. 

Sendo assim, as extrações dos terceiros molares não devem ser 

indicadas até o crescimento do indivíduo ter cessado, não devendo se adotar as 

extrações em dentes com rizogênese incompleta, por razões cirúrgicas e de 

desenvolvimento. Um caso ortodôntico não deve ser considerado finalizado até 

os terceiros molares terem irrompido em posição normal ou terem sido extraídos. 

 

Quanto à sua localização, os terceiros molares estão em uma área de 

considerável interesse para os ortodontistas.  

De acordo com Lima (2003) a falta de espaço na área retromolar é 

incrementada, ocasionando a impacção dos terceiros molares inferiores, quando 

se utilizam dispositivos ortodônticos que visam a distalização dos primeiros e 

segundos molares inferiores. A terapia não extracionista induz a impacção dos 

terceiros molares. Quando se realizam extrações no segmento posterior do arco 

inferior há uma diminuição da incidência de impacção em virtude do 

encorajamento do desenvolvimento normal da irrupção dos germes dos terceiros 

molares. 

Na opinião de Putrick (2003) a idade em que as criptas dos terceiros 

molares podem ser visualizadas nas radiografias varia amplamente entre os 

indivíduos. Ocasionalmente, podem ser vistas aos cinco anos ou mais tarde aos 

dezesseis anos de idade. Entretanto, frequentemente podem ser detectadas aos 

dez anos. Para evitar a impacção dos terceiros molares por meio da extração de 
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outros dentes devem ser consideradas duas situações distintas: 1 – promover 

espaço para que os terceiros molares irrompam sem impedimentos, caso não se 

mostrem severamente inclinados ou mal posicionados; 2 – melhorar a angulação 

dos terceiros molares ao início de seu desenvolvimento pelas extrações 

precoces que encorajam o deslizamento mesial das criptas dos terceiros 

molares, antes do seu desenvolvimento. 

Segundo Antunes (2014) o desenvolvimento dos terceiros molares 

relacionam-se mais com a maturidade esquelética, verificada pela mineralização 

das epífises das falanges da mão, do que com a idade cronológica. Os estágios 

de irrupção dos terceiros molares inferiores são determinados por meio de 

radiografias panorâmicas, sendo divididos em categorias. 

Portanto, os terceiros molares geralmente se formam no ramo com a 

cúspide distal ao plano oclusal, a superfície oclusão do molar tem uma grande 

chance de se inclinar anteriormente, o dente se posiciona abaixo do plano 

oclusal e somente parece se verticalizar aos quatorze ou dezesseis anos de 

idade. A ampla localização vestibular dos terceiros molares inferiores e o espaço 

ântero-posterior inadequado entre a superfície distal do segundo molar e a borda 

anterior do ramo são importantes fatores na impacção do terceiro molar. 

3.2 O terceiro molar inferiores e sua relação com as estruturas adjacentes 
	

O terceiro molar superior e terceiro molar inferior apresentam 

características distintas de relação com estruturas adjacentes, tanto com os 

segundos molares quanto com as demais estruturas. O terceiro molra inferior 

relaciona-se com o nervo alveolar inferior podendo estar em contato direto, 

próximo, ou ser atravessado na zona das suas raízes pelo próprio nervo, o que 

pode levar à ocorrência de acidentes neurológicos do ramo do quinto par 

craniano, o nervo trigêmeo, tanto pelo ato cirúrgico (de sua remoção) quanto 

pelas manipulações ortodônticas do mesmo ou de dentes adjacentes 

(MAZORLA, 2000). 

O terceiro molar superior encontra-se, numa primeira fase, localizado 

na tuberosidade maxilar. A sua migração ocorre em direção ao rebordo do osso 

alveolar conjuntamente com o crescimento ósseo, situando-se normalmente, 

entre o segundo molar superior e a sutura pterigomaxilar. O músculo bucinador 
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pode estar relacionado lateralmente com o terceiro molar superior, quando o seu 

maior eixo se desloca para vestibular (ANDREASEN e ANDREASEN, 2001). 

Segundo Farias (2003), o palato mole está diretamente relacionado 

com o terceiro molar superior e posteriormente também está relacionado com o 

nervo dentário posterior, juntamente com feixes vasculares com destino ao plexo 

dentário e que atravessa a tuberosidade maxilar, servindo de limite anterior à 

região pterigomaxilar – plexo nervoso – e à fossa pterigopalatina, para onde o 

dente poderá ser deslocado durante a sua extração ou movimentações 

ortodônticas indevidas. 

Nesse entendimento, o terceiro molar superior pode estar também 

relacionado com o seio maxilar, devido à progressiva pneumatização deste, 

embora maioritariamente em adultos. Uma lâmina óssea delgada separa o 

terceiro molar superior da extremidade inferior do nervo palatino anterior e da 

artéria palatina descendente.  

Na parte posterior, o terceiro molar relaciona-se com as fibras do 

músculo temporal em contato com o pilar anterior do palato mole na parte 

superior interna do trígonoretromolar. Muitas vezes o bordo anterior do ramo 

montante da mandíbula torna-se obstáculo para uma correta posição do terceiro 

molar inferior na arcada dentária (RICHARDSON, 1970).  

A visualização de exames auxiliares de diagnóstico, como a 

ortopantomografia (rx panorâmico) e, mais importante, a tomografia 

computadorizada, são de extrema importância, permitindo a observação dos 

planos mésio-distal e vestíbulo-lingual em simultâneo, para conhecer estas 

relações anatômicas (ANTUNES, 2014). Nesse sentido, o ortodontista deve ter 

uma compreensão das variáveis anatômicas de posicionamento do terceiro 

molar, não apenas na visão da mecânica ortodôntica como também de um 

profissional da odontologia que tem como foco a prevenção de patologias e 

alterações decorrentes dessa variação. 

3.3 O terceiro molar inferior e sua relação com as variáveis dentárias 
 

Em 1968 Fabian comparou vinte casos de extração de quatro primeiros 

pré-molares com vinte casos pertencentes a um grupo controle sem extrações, 

com o objetivo de estudar as vantagens das terapias de extração. Segundo o 
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estudo, 55% dos casos de extração de pré-molares tiveram os terceiros molares 

irrompidos, enquanto que nos casos sem extração, somente 15% apresentam 

os terceiros molares irrompidos (FABIAN, 1968). 

Em 1970, Richardson verificou que a falta ou deslocamento do segundo 

molar ou mesmo de qualquer outro dente anterior ou do seu antagonista, pode 

causar a movimentação do terceiro molar, também Richardson, em 1974, 

esclarecendo alguns problemas associados à irrupção dos terceiros molares, 

realizou uma análise para avaliar quais eram os fatores influenciadores. O autor 

verificou algumas conclusões: um pequeno grau de angulação inicial no 

desenvolvimento do terceiro molar com o plano mandibular; uma grande 

quantidade de mudança nesta angulação; um incremento no crescimento 

mandibular e extração dentária do segmento vestibular correspondente, 

particularmente, o molar (RICHARDSON, 1974). 

Schulhof, em 1976 reforçou a ideia de que existem vários fatores que 

envolvem a irrupção dos terceiros molares, incluindo a direção de irrupção, e que 

a probabilidade de irrupção relaciona-se com o espaço disponível, não se 

podendo predizer com certeza se vai haver impacção (SCHULHOF, 1976). 

Em 1984, Ricardson, Malhotra e Semenya realizaram um estudo 

longitudinal, utilizando três tipos de radiografias, em 20 americanos 

melanodermas para investigar a irrupção dos terceiros molares. Cada paciente 

apresentava dois terceiros molares presentes. Quarenta terceiros molares foram 

estudados por meio de cefalogramas laterais, radiografias póstero-anterior e 

oblíquas a 45º, além de modelos de estudo. Os critérios analisados em relação 

aos terceiros molares foram: a idade, a angulação da superfície oclusal, a 

direção da irrupção, incluindo a posição vertical, ântero-posterior e vestíbulo-

lingual e a idade limítrofe entre estar irrompido ou impactado, incluindo a 

associação destes fatores. Em alguns pacientes, a cripta do terceiro molar foi 

vista precocemente aos sete anos e meio e a superfície oclusal foi identificada 

aos oito anos, com uma média de nove anos de idade (RICHARDSON, et al, 

1984).  

Em 1990, um estudo feito por Gooris, Artun e Joondeph, avaliaram o 

contato proximal pós-eruptivo e a inclinação dos terceiros molares inferiores 

após a extração dos segundos molares e se predições poderiam ser formuladas 

pelos relacionamentos dentários observados. Foram obtidas 95 radiografias 
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panorâmicas no período em que os segundos molares foram extraídos e na fase 

final da avaliação. A mensuração da inclinação axial da coroa revelaram que o 

terceiro molar normalmente irrompe com uma inclinação para mesial. A 

inclinação do germe do terceiro molar no período de extração do segundo molar 

não foi considerado como um fator produtivo para a posição do terceiro molar 

(GOORIS, et al, 1990). 

Um estudo realizado por Normando et al em 2003 comparou três grupos 

de adolescentes e adultos jovens. O primeiro grupo era constituído de 60 

indivíduos com perda unilateral do primeiro molar permanente inferior, o segundo 

grupo por 47 indivíduos com perda bilateral, e o terceiro grupo, formado por 280 

indivíduos sem perdas dentárias, serviu como controle. Foi avaliado os efeitos 

clínicos da perda uni e bilateral dos terceiros molares sobre a morfologia da 

oclusão dentária. Nenhuma alteração significativa fora observada quanto ao 

posicionamento dos dentes superiores e na relação inter-incisivos, seja vertical 

ou horizontal (NORMANDO et al, 2003). 

Conclui-se aqui que o terceiro molar pode ser susceptível as mudanças 

na posição e no número de dentes na arcada dentária, em especial se tratando 

do segundo molar, porém não se pode concluir nenhuma relação de causa-efeito 

entre a alteração desses dentes e a impacção do terceiro molar. 

3.4 Classificação do posicionamento do terceiro molar inferiores 
 

A primeira classificação para os terceiros molares foi elaborada por Winter 

no ano de 1926 que instituiu uma categoria que levava em consideração a 

angulação dos terceiros molares em relação ao segundo molar, classificando-os 

em mesioangular, horizontal, vertical, distoangular, linguoversão, 

vestibuloversão ou invertido (SAMPIERI, 2011). A imagem abaixo ilustra essa 

classificação de Winter. 
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Figura 1 - Classificação da posição dos terceiros molares segundo Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Peterson et al., 2005, apud Xavier, et al, 2010, p. 85. 

Em 1933 Pell e Gregory instituíram um sistema de classificação para 

estimar a dificuldade cirúrgica em terceiros molares maxilares e mandibulares. 

Os terceiros molares mandibulares eram classificados de acordo com o seu 

relacionamento com a superfície oclusal do segundo molar adjacente.  

A posição A determina que a coroa do dente impactado está no mesmo 

plano oclusal do segundo molar ou sobre este plano, enquanto que a posição B 

que a coroa do terceiro molar está entre a linha oclusal e a linha cervical do 

segundo molar, e a posição C indica que a coroa do terceiro molar está abaixo 

da linha cervical do segundo molar (SAMPIERI, 2011). 

De acordo com Bernini (2009) os terceiros molares inferiores retidos 

podem, ainda, ser classificados pelo seu relacionamento espacial com a borda 

anterior do ramo ascendente da mandíbula. Esse relacionamento torna-se 

importante uma vez que quanto menos espaço disponível entre o segundo molar 

e o ramo ascendente, mais provável será a chance do terceiro molar se tonar 

retido. A imagem abaixo ilustra a classificação de Pell e Gregory. 
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Figura 2 - Classificação da posição dos terceiros molares segundo Pell& 

Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptada de Peterson et al., 2005, apud Xavier, et al, 2010, p. 85. 

Conforme a imagem acima, a classificação de acordo com a Teoria de 

Pell e Gregory considera o tecido mole de recobrimento que também tem maior 

probabilidade de se tornar infectado por causa da mobilidade desses tecidos e 

por causa do desenvolvimento de bolsas sobre o dente parcialmente impactado. 

Na relação de classe I, existe espaço suficiente distalmente ao segundo molar 

para o terceiro molar interromper. A posição de classe II descreve um dente 

parcialmente impactado no qual a porção distal da coroa do terceiro molar é 

coberta pelo osso do ramo ascendente. A relação de classe III significa que a 

coroa do terceiro molar está completamente dentro do osso (PELL; GREGOY, 

1933 apud SAMPIERI, 2011). 

3.5 Os terceiros molares inferiores não-irrompidos 
	

Os terceiros molares são dentes de grande importância no tratamento 

ortodôntico, haja vista que todo diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico 

devem ser determinados de acordo com a avaliação de sua presença e posição. 

De acordo com Janson (1998) a redução do tamanho dos dentes 

acontece devido a diminuição do trabalho mastigatório. Essa menor necessidade 
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de trabalho devido aos alimentos mais macios não induzirem aos desgastes 

interproximais, explicaria a frequência de retenção dos terceiros molares, 

especialmente dos dentes de final de série. 

Em relação à irrupção dos terceiros molares, Cruz (2003) afirma que a 

posição ou inclinação dos terceiros molares se altera com a idade, tornando-se 

mais vertical ou horizontal, sendo que ambas situações se relacionam com a 

irrupção ou a impacção respectivamente.  
 

O exame radiográfico dos terceiros molares inferiores em 

desenvolvimento revelam que existe uma variação considerável no grau de 

angulação destes dentre de um indivíduo para o outro e mesmo entre os lados 

direito e esquerdo do mesmo paciente (CRUZ, 2003). 

Dessa maneira, o desenvolvimento do espaço destinado aos terceiros 

molares é determinado por muitos fatores, incluindo a reabsorção óssea da 

borda anterior do ramo; crescimento posterior da borda anterior do ramo em 

relação à borda alveolar; deslizamento para anterior de dentição; crescimento 

em comprimento da mandíbula; direção sagital de crescimento mandibular e de 

irrupção da dentição. 

Portanto, uma impacção aparente na radiografia aos dezoito anos não 

constitui um parâmetro para a remoção profilática dos terceiros molares, caso 

exista a ausência de outras indicações clínicas. 

3.4 As extrações dentárias e a irrupção dos terceiros molares inferiores 
 

Atualmente, a posição dos terceiros molares gera muitas controvérsias no 

contexto clínico-científico, no que diz respeito ao procedimento mais adequado 

a ser adotado diante da sua presença. Vários dentistas ainda têm dúvidas quanto 

à realização ou não das extrações dos terceiros molares, tanto para fins 

profiláticos como para evitar interferências durante ou após a terapia 

estabelecida (KRUGER et al, 2001). 

A presença dos terceiros molares pode apresentar aspectos positivos e 

negativos. Dentre os aspectos positivos, pode ser citada a possibilidade desse 

elemento dentário ser utilizado na substituição de um primeiro ou segundo molar 

extraído. 



	 49	

Os terceiros molares continuam em seu processo de irrupção, podendo 

haver uma impacção decorrente do menor crescimento no ramo da mandíbula 

em função da diminuição dos arcos. Os principais distúrbios locais encontrados 

podem ser os cistos, reabsorção e deterioração do dente adjacente, infecções 

agudas e crônicas, celulite, odontalgia, má oclusão e reações inflamatórias nos 

tecidos moles e duros. Para resolver esse problema, deve-se recorrer à extração 

do dente envolvido. 
 

Assim, há uma grande variação da oclusão normal dos dentes em relação 

aos terceiros molares, sendo invariavelmente anormais na maioria dos casos. 

Podem estar mal posicionados, não irrompidos, deteriorados ou 

subdesenvolvidos uma vez que são os últimos dentes a assumirem suas 

posições nos arcos dentários. No caso da existência de uma deficiência no 

desenvolvimento dos arcos, provavelmente não haveria espaço suficiente para 

os dentes irromperem normalmente (OLIVE e BASFORD, 1982). 

A diminuição dos arcos constitui-se no resultado do processo de evolução. 

Estudo feito por Janson (1998) revelou que os terceiros molares superiores e 

inferiores são muito atrasados em irrupção, especialmente entre caucasianos e 

são evidentemente dentes “decadentes” que eventualmente irão desaparecer 

por completo. 

Dessa maneira, os molares, e, especificamente o terceiro molar, tendem 

a se tornar rudimentar. Nos caucasianos, estes dentes são muitas vezes 

menores que os outros molares, entretanto, nos melanodermas, são 

proporcionais aos outros molares, apresentando três cúspides (CRUZ, 2003). 

Putrick (2003) demonstrou que a quantidade de terceiros molares 

irrompidos apresentam-se estaticamente maior nos casos tratados com 

extrações dos pré-molares superior em relação aos casos tratados sem 

extrações e as angulações mesiodistais se mostram menores e mais favoráveis 

à irrupção dos mesmos, respectivamente.  

Portanto, a conduta do ortodontista em solicitar a exodontia dos terceiros 

molares inferiores irá depender não só dos fatores patológicos de risco como 

também do desenvolvimento completo desse elemento e o planejamento 

mecânico proposto. 
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4 CONSIDERAÕES FINAIS 
 

O ortodontista deve planejar um tratamento ortodôntico em sua 

plenitude, solicitar de forma generalizada a exodontia dos terceiros molares 

inferiores e consequentemente os superiores, de maneira não critica e reflexiva 

com o intuito de facilitar seu planejamento deve ser um ato desencorajado uma 

vez que limita a percepção de saúde bucal a uma mera conduta biomecânica. O 

ortodontista deve se apropriar dos conhecimentos disponíveis na literatura a 

cerca desses elementos dentários e sua disposição e desenvolvimento com as 

estruturas adjacentes. Isso posto o presente trabalho conclui que o terceiro molar 

pode ser susceptível as mudanças na posição e no número de dentes na arcada 

dentária, em especial se tratando do segundo molar, porém não se pode concluir 

nenhuma relação de causa-efeito entre a alteração desses dentes e a impacção 

do terceiro molar. A literatura demonstrou que uma impacção aparente desse 

elemento não constitui um parâmetro para a remoção profilática dos terceiros 

molares inferiores, caso exista a ausência de outras indicações clínicas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Dentre os vários fatores que se devem levar em consideração no 

planejamento ortodôntico, a análise facial merece um destaque especial 

principalmente nos casos que envolvem extrações dentárias (Lee et al. 2015)[1].  

Nos primórdios da ortodontia, era seguido o princípio da linha de 

oclusão de Angle desestimulando o tratamento com extrações uma vez que 

todos os dentes poderiam ser incorporados perfeitamente nas mecânicas, 

cabendo aos tecidos peribucais buscarem a adaptação necessária a uma nova 

realidade oclusal[2]. Posteriormente houve o entendimento da necessidade de 

extrações em alguns casos seguindo a máxima de Calvin Case que extrações 

dentárias nunca deveriam ser realizadas com a finalidade de facilitar a mecânica 

ortodôntica, mas para propiciar o melhor tratamento ao paciente (Bernstein & 

Edward, 1992)[2,3].  

A dicotomia da extração versus não extração, ganhou nas últimas 

décadas um outro ponto controverso, que é a questão das implicações dessas 

abordagens no perfil facial[4]. Existe o entendimento que a adoção de mecânicas 

extracionistas proporcionam diretamente um recuo dos lábios e impacta o perfil 

facial negativamente[5]. 

Segundo Ruellas et al. (2010) existem alguns elementos de 

diagnóstico utilizados na elaboração do plano de tratamento, que auxiliam na 

decisão de extrair dentes como os aspectos relacionados à cooperação, 

discrepância de modelo, discrepância cefalométrica e perfil facial, idade 
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esquelética (crescimento) e relações anteroposteriores, assimetrias dentárias, 

padrão facial e algumas patologias, Portanto o perfil facial é importante na 

decisão acerca de extrações, porém, não deve ser avaliado como um fator 

isolado[6]. 

Em casos de pacientes com perfil reto e necessidade de extrações, 

deve-se ter o cuidado de aplicar mecânicas que envolvam uma maior 

movimentação de dentes posteriores, pois existe uma proporção de retração 

labial como resposta direta a uma retração dos elementos dentários anteriores. 

Para Ramos et al (2005), a cada 1mm de retração do incisivo superior, o lábio 

superior retrai em média 0,75mm. A mesma regra do posicionamento labial vale 

para as movimentações dos incisivos inferiores em uma relação de 0,78mm de 

retração labial para cada 1mm de retração do incisivo inferior[5]. Tendo esses 

dados como referência, o inverso também é verdadeiro quando se planeja a 

vestibularização de incisivos superiores através de torque resistente em 

mecânicas de deslize (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema do impacto da vestibularização de incisivos 
superiores no lábio superior, quando se aumenta a angulação dentária de A 

para B, nota-se uma maior projeção labial. 
 
 

O torque resistente é uma manobra da técnica EdgeWise que consiste 

na torção do longo eixo do fio retangular (dobra de terceira ordem) onde essa 
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torção vai gerar uma inclinação de coroa, para vestibular ou lingual, a depender 

da orientação da dobra. Essa inclinação exerce efeito oposto na raiz, portanto 

se aplicarmos um torque vestibular de coroa a raiz tende a inclinar-se para 

lingual[2]. 

Essa manobra é utilizada na técnica StraightWire em casos onde a 

finalização exige maiores compensações. A necessidade de incorporar dobras 

de terceira ordem nos fios ortodônticos também decorre da variação encontrada 

tanto em braquetes como em fios. Joch et al. (2010) realizaram um estudo 

comparando a padronização de várias marcas de braquetes e de fios e 

encontraram variações que não extrapolam as preconizadas para braquetes 

(DIN 13971-2) e para fios (DIN 13971), porém, durante um tratamento, a 

somatória de um fio e de um braquete no limite do padrão aceitável pode implicar 

em alterações com mais de 110 de diferença do padrão desejado[7]. 

Outro caso que exige a aplicação de torque diz respeito ao padrão 

facial e etnia do paciente. Lombardo et al em 2015 realizaram uma pesquisa em 

software de modelagem avaliando indivíduos caucasoides e descendentes de 

africanos sem má oclusão e não submetidos a tratamento ortodôntico, chegaram 

a conclusão que a angulação dos incisivos variavam conforme a etnia de forma 

estatisticamente significante, sendo que nos africanos descendentes os dentes 

anteriores mostravam-se mais vestibularizados[8].  

O objetivo desse trabalho é demostrar um caso clínico onde o 

paciente tinha um perfil reto e necessidade de extrações, nesse sentido aplicou-

se o torque resistente como medida tanto para produzir ancoragem anterior 

quanto para diminuir o comprometimento do perfil facial.  

A paciente leu e aprovou a publicação das imagens mediante a 

assinatura do termo de consentimento informado previsto pelo International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). 

 

RELATO DE CASO 
 

Paciente do sexo feminino de 17 anos e 5 meses procurou a clínica 

escola com queixa de dentes apinhados e sorriso desagradável. O exame clínico 

mostrou um rosto simétrico e proporcional, perfil reto e harmonioso (Figura 2 A-
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C), Classe I de Angle para molares, apinhamento anterossuperior, overjet e 

overbite quase nulos e várias restaurações e presença de cárie (Figura 3 A-E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exames iniciais: Foto frontal (A); Foto frontal do sorriso (B); 
Foto de perfil (C). 
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Figura 3. Fotos intraorais iniciais: Frontal (A); Lateral direita (B); Lateral 
esquerda (C); Oclusal superior (D); Oclusal inferior (E). 

 

No raio X panorâmico observou-se a presença dos terceiros molares 

inclusos e na telerradiografia lateral de perfil demonstra um bom posicionamento 

dos incisivos em suas bases ósseas (Figura 4 A-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Raio X inicial: Telerradiografia lateral (A); Panorâmica (B). 

 

O tratamento proposto consistiu em extração de quatro pré-molares 

com posterior mecânica de deslize. Levando-se em consideração o agravo das 

estruturas dentárias pela cárie optou-se por exodontia assimétricas do 15, 24, 

34 e 44. Foi utilizado braquetes standard Roth 0,18” com evolução dos fios niti 

.014”, .016”, .018” e .017”x.025”, em seguida foram inseridos fios de aço 

inoxidável .017”x.025”. 

Após a fase de alinhamento e nivelamento aplicou-se um torque 

vestibular resistente de 90 no fio 017”x.025” de aço na região de incisivos 

superiores e inferiores e na ativação seguinte foi inserido elástico em corrente 

para tracionar primeiramente os pré-molares e em seguida os molares. Foram 

incorporadas dobras de segunda ordem para melhorar a fase de 

intercuspidação. Após a finalização observou-se um bom controle do perfil facial 

(Figura 5 A-C) com um bom fechamento de espaço (Figura 6 A-E) e pouca 

retração de incisivos (Figura 7 A-B). 
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Figura 5. Exames finais: Foto frontal (A); Foto frontal do sorriso (B); 
Foto de perfil (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotos intraorais finais: Frontal (A); Lateral direita (B); Lateral esquerda 
(C); Oclusal superior (D); Oclusal inferior (E). 
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Figura 7. Raio X final: Telerradiografia lateral (A); Panorâmica (B). 

 

Analisou-se o caso durante dois anos e meio de contenção e nessa 

fase observou-se um bom controle da oclusão e do perfil facial (Tabela 1) bem 

como da estética do sorriso, motivo pelo qual a paciente buscou inicialmente o 

tratamento (Figura 7 A-C). No planejamento inicial optou-se pela não extração 

dos terceiros molares por se tratar de uma mecânica de mesialização de molares 

e os mesmos estarem em uma inclinação favorável a erupção, nesse sentido 

pode-se observar uma boa erupção desses dentes através de fotos intraorais 

(Figura 8 A-E) e raio X panorâmico e telerradiografia lateral (Figura 9 A-B).  

 
 Medidas Normal A B C 
 

Padrão 
esquelético 

SNA 820 82,70 82,00 82.80 
SNB 800 80,50 79,10 79.40 
ANB 20 2,20 2,90 3.40 

SN-GoGn 320 30,70 31,00 31,20 
FMA 250 200 220 25,40 

 
 
 

Padrão 
dentário 

IMPA 900 99,40 96,60 91,50 
1/.NA (graus) 220 24,30 20,20 20,50 
1/-NA (mm) 4mm 6,3mm 4,3mm 3,9mm 

/1.NB (graus) 250 30,60 26,80 25,90 
/1-NB (mm) 4mm 4,9mm 2.9mm 3,5mm 

1/./1 1300 122,80 129,90 133,20 
/1-NPog 0,0mm 2,7mm -0,1mm 0,3mm 
1/-Órbit 5mm 6,4mm 3,5mm 3,9mm 

 
Perfil 

Pog-NB 0,0mm 4,9mm 4,2mm 3,83mm 
Linha H 80 11,30 10,70 9,80 

Prn. (Sn-Ls) 109,20 99,80 97,80 95,70 
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Tabela 1 – Valores cefalométricos iniciais (A), finais (B) e de acompanhamento 
após 2 anos e 6 meses (C). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exames da fase de contenção: Foto frontal (A); Foto frontal 
do sorriso (B); Foto de perfil (C). 
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Figura 6. Fotos intraorais da fase de contenção: Frontal (A); Lateral 

direita (B); Lateral esquerda (C); Oclusal superior (D); Oclusal inferior (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Raio X da fase de contenção:  
Telerradiografia lateral (A); Panorâmica (B). 

 
DISCUSSÃO 
 

Na mecânica de fechamento de espaço por deslize, o atrito é uma 

questão crucial. Nesse sentido, tal efeito físico pode tanto beneficiar quanto 

prejudicar algumas movimentações (ALSUBAIE et al., 2016)[9]. Na proposta de 

incorporar um torque resistente na região de dentes anteriores observa-se um 

atrito benéfico para a permanência dos incisivos em sua posição enquanto os 

dentes posteriores tendem a mesializar com mais facilidade (BURSTONE, 

1982)[10]. Esse torque é dado na parte média do fio correspondente ao espaço 

entre os braquetes dos incisivos laterais e caninos (Figura 10). 
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Figura 10. Fio retangular 017”x.025” de aço com torque entre os braquetes de 
canino (seta A) e braquete de incisivo lateral (seta B). 

 

 

A incorporação de torque nas mecânicas de deslize aumenta 

significativamente o atrito da área que sofreu o torque. Sims et al. (1994) fizeram 

uma pesquisa tanto em braquetes convencionais como autoligados, através de 

uma maquina de teste Instron, eles avaliaram o atrito causado por dobras de 

terceira ordem e concluíram que em intervalos de 0-6 graus e 0-25 graus, 

respectivamente, existem incrementos quase lineares de atrito para todas essas 

faixas[11]. 

Todavia o torque resistente deve ser utilizado com cautela em 

mecânicas com braquetes straight wire, pois deve-se levar em conta a 

quantidade de inclinação que se deseja e o torque já embutido na prescrição. 

Estudos demonstram que quando essa característica não é analisada, existe um 

forte risco de se provocar, dentre outros malefícios, reabsorções radiculares, 

principalmente em incisivos (Jayade et al. 2007)[12]. Nesse caso em questão, 

para o torque resistente em braquetes pré-ajustados, preconizamos um torque 

médio de 100 por ativação mensal no fio 017”x.025” de aço (Figura 11).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Aferição da quantidade de angulação no torque resistente vestibular, 

no caso, um torque de 90 vestibular. 
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Além das características citadas, deve-se levar em conta a folga entre 

o fio e a canaleta do braquete, proporcionada pela torção do fio, pois essa folga 

implica em perda de força durante o torque. Para o calculo dessa folga pode-se 

considerar o fio como uma estrutura de cantos retos ou arredondados. Para Joch 

et al. (2010) [13] a formula para se calcular a folga tomando-se o fio com cantos 

retos, leva em conta o ângulo proporcionado pela folga (Figura 12). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Formula de Joch para calcular o ângulo de folga do torque (𝝋) onde 

b é a largura do fio, H a altura da canaleta do braquete, h a altura do fio.  
No caso clínico em questão como foi utilizado um fio de 17mm de 

altura, com 25 mm de largura em uma canaleta de 18 mm de altura, temos uma 

folga de torque médio de 120 reforçando a necessidade de se aplicar um torque 

médio de 100 para controle de ancoragem. 

 
 
CONCLUSÃO 
 

O advento da técnica StraightWire veio para facilitar os planejamentos 

mecânicos do tratamento ortodôntico, contudo, algumas características 

anatômicas e funcionais exigem do ortodontista uma habilidade de exercer 

dobras em fios no sentido de promover uma finalização mais adequada para 

cada paciente. Nesse sentido, o torque vestibular resistente demonstrou ser uma 

boa opção em casos de mecânica de deslize que exija uma preservação do perfil 

facial do paciente.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Stripping em ortodontia é uma forma de tratamento conservador, 

onde se realiza o desgaste interproximal das faces dentárias, com o objetivo de 

ganho de espaço para o alinhamento dentário, indicado para dentes apinhados. 

O apinhamento dentário é a maior queixa dos pacientes ao procurarem 

tratamento ortodôntico. É definido pela falta de espaço ósseo para o correto 

alinhamento dos dentes, caracterizado pela discrepância mesio-distal das 

coroas dentais em relação ao tamanho do arco. Assim ocasionando 

sobreposições e rotações dos elementos. Ele pode ocorrer na dentadura 

decídua, mista e permanente. Quanto a sua gravidade pode ser: leve, moderado 

ou severo. Tem maior incidência na região ântero-inferior e para estudos, foi 

classificado quanto a época de ocorrência, em primário, secundário e terciário  

 

O apinhamento primário é aquele que ocorre no começo da dentição 

mista, na erupção dos incisivos inferiores permanentes. Pode ocorrer também 

na dentição decídua. O secundário por sua vez, ocorre no final da dentadura 

mista, com erupção dos elementos posteriores, localizado nesta região. Já o 

apinhamento terciário, também conhecido como tardio, ocorre nos incisivos 

ântero-inferior na dentição permanente, no período da puberdade ou pós-

puberdade (VAN DER LINDEN, 1980). O apinhamento tardio, tem etiologia 

multifatorial ainda não muito bem esclarecido. Dentre as causas, podemos citar: 

crescimento mandibular deficiente; mesialização dos dentes posteriores; 

ausência de desgastes interproximais, ocasionados pela dieta de alimentos 

pouco consistentes; padrão de crescimento; erro na trajetória de erupção dos 
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dentes; redução dos arcos; anatomia dentária; hábitos bucais e pressão dos 

tecidos moles sobre os elementos (SIQUEIRA et al., 2011). 

 

Para o tratamento do apinhamento tardio, em adultos, existem 

algumas opções, dentre elas podemos citar: distalização de molares, 

vestibularização dos incisivos, extrações dentárias, expansões dos arcos, e os 

desgastes interproximais. A determinação de qual técnica será utilizada para 

dissolução do problema, dependerá da correta análise facial do paciente, do grau 

de severidade do apinhamento e da cooperação do paciente. Pacientes nos 

quais existe excesso de massa dentária, mas possuem harmonia facial, e com 

grau de apinhamento de leve a moderado podem ser tratados com ou sem 

extrações. Em pacientes considerados limítrofes, onde a expansão ou extração 

não são indicados, fazer uso do desgaste interproximal como forma de 

tratamento tem como grande vantagem da técnica, a rapidez na resolução do 

caso (CUOGHI, O. A. et al., 2007). 

 

As indicações do desgaste interproximal foram citadas por Moreira et 

al. (2011): a principal indicação é a discrepância dentária negativa moderada; 

excesso de massa dentária; discrepância de forma dentária entre os diâmetros 

mesio-distais e vestíbulo-linguais; na finalização de tratamento ortodôntico, para 

maior estabilidade de tratamento e para reanatomização de incisivos de formato 

triangulares, onde os quais ocupam maior espaço na arcada.  

 

A técnica de desgaste interproximal embora tenha relatos anteriores 

na literatura, ganhou destaque nos 80 com o grande percursor da mesma, 

Sheridan (1985) que lançou um artigo clássico o qual propunha desgaste 

interproximal de 0,8mm na face de cada dente posterior e 0,5mm na face dos 

anteriores, assim mediante radiografia interproximal utilizando para os desgastes 

alta rotação, realizaria a redução do esmalte interproximal na metade de sua 

espessura. No geral permitiria um ganho total de no máximo 8,9mm, quando 

realizado em todos os dentes anteriores até primeiro molar. Fazendo lembrar 

que a técnica é contraindicada em apinhamento severo. 
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A diminuição da distância mesio-distal dos elementos dentais é 

realizada em casos de discrepância negativa de leve à moderada. Esta técnica 

preconizada por Sheridan (1985) evoluiu e hoje pode ser efetuada por distintas 

maneiras e variados materiais. É possível utilizar lixa para amálgama, broca de 

alta rotação diamantada, broca de tungstênio multilaminada, disco de lixa de 

uma face ou dupla face (MONDELLI et al., 2002). Hoje existe no mercado 

calibradores de desgaste, os quais facilita a medição do tamanho do desgaste. 

Protetor de disco, que protegem o disco durante o manuseio, evitando qualquer 

intercorrência na utilização. Porta lixa, que permitem maior estabilidade da lixa 

durante a eliminação do esmalte.  

 

Após o desgaste, recomenda-se acabamento e polimento da 

superfície, feito com uma das seguintes opções: broca carbide para polimento, 

broca diamantada para polimento, disco de acabamento tipo sof-lex, ou lixas de 

acabamento em diferentes granulações, evitando assim áreas de retenções que 

são  propícias ao desenvolvimento de cárie dentária. O   uso de fluoretos é bem 

indicado reduzindo a sensibilidade pós-operatória. É importante terminar o 

procedimento com superfícies bem polidas e livres de ranhuras, sendo uma das 

indicações do procedimento, ser realizado em pessoas de excelente 

higienização oral para maior êxito da técnica (JÚNIOR et al., 2009). 

 

 As principais vantagens do procedimento de desgaste são: eliminação de 

uma expansão, evitar a extração, não precisar da distalização de dentes 

posteriores ou vestibularização de incisivos; rapidez e facilidade da técnica; 

tempo clínico de tratamento minimizado, pois se elimina processos de mecânica 

para fechar espaços caso se optasse por extração; relação de overjet e overbite 

mais favoráveis, melhorando guia anterior; há maior estabilidade da técnica após 

tornar um ponto de contato em uma face de contato e reduzido custo clínico 

(KATO  et al, 2004). 

 

 De acordo com o exposto esse trabalho se propõe a esclarecer 

vantagens, desvantagens, indicação, contraindicação, descrição dos materiais 

utilizados, explanar as diferentes formas de realizar a técnica e expor o caso 
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clínico onde utilizamos o desgaste interproximal para tratar apinhamento ântero-

inferior tardio. 

 

METODOLOGIA 
  

 Paciente do sexo feminino, 21 anos e 09 meses, procurou tratamento 

ortodôntico tendo como queixa principal o desalinhamento dos dentes, e o 

incômodo causado pelas inclinações dos elementos dentários. A mesma relatou 

que gostaria de corrigir o defeito, porém queria que o tratamento fosse rápido, 

confirmou que nunca havia realizado terapia ortodôntica. Na análise facial foi 

observado boa proporção entre os terços, equilíbrio entre as hemifaces, perfil 

convexo, com padrão de crescimento mesocefálico, deglutição típica, fonação 

normal, respiração nasal, simetria em norma frontal proporcional, bom selamento 

labial, tonicidade labial agradável, ângulo nasio-labial aberto,.ângulo mento-

labial fechado e paralelismo entre os planos. 

 

 Na análise do sorriso: molares em classe I de Angle, caninos em classe I 

de Angle, linha média inferior desviada para a esquerda, apinhamento discreto 

ântero-superior e ântero-inferior moderado, curva de spee suave. 

Aanálise de modelo foi negativa, -9mm na arcada superior e -4mm na arcada 

inferior, curva de spee acentuada e a radiografia panorâmica mostrou 

necessidade de exodontia dos elementos 18 e  38 por estarem má posicionados 

e o 28 por não haver antagonista. 

 

  A análise cefalométrica indicou padrão mesocefálico e esquelético de 

classe I. Por se tratar de uma paciente  com perfil agradável, boa higiene oral, e 

apinhamento localizado na região anterior,  sendo um caso limítrofe. Ao se 

planejar o caso foi levando em consideração todas as características da 

paciente, e atendendo ao seu pedido de ser um tratamento de curto período de 

tempo. Assim considerando toda a análise facial, análise dentária, auxiliados 

pela radiografia panorâmica, telerradiografia, e pelos modelos e sua respectiva 

análise, optou-se em tratar o caso sem extrações dentárias. Para manter todas 

as características boas que a paciente já possuía, assim utilizamos a técnica do 

desgaste interproximal (stripping).  
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Assim o plano de tratamento da paciente foi: aparelho ortodôntico fixo, e fazer 

uso dos desgastes interproximais ainda durante o alinhamento e nivelamento. 

Após as correções das rotações dos elementos e encaixe perfeito dos dentes no 

perímetro do arco, finalizar com uso de contenção com placa de hawley superior 

e barra fixa inferior de canino a canino. 

 

 Na primeira sessão de tratamento foi montado aparelho fixo superior e 

inferior, com colagem dos tubos superiores e bandagem dos elementos 36 e  46.  

Já na quarta manutenção  decidiu-se realizar o desgaste, realizado quando a 

paciente utilizava utilizando fio de NiTi 0.18”. Sem aplicação de anestesia 

procedeu-se inicialmente removendo  o ponto de contato com lixas de 

granulação extra-fina (coraldent), logo após utilizou-se disco de lixa com redução 

de 0,20mm de esmalte em cada face do 35-45 obtendo-se 5,0mm.  

O desgaste foi realizado com disco monoface (coraldent) baixa rotação, 

mantendo-se a forma original do dente, e tendo-se cuidado para não atingir 

durante o desgaste os tecidos bucais. Não foi utilizado protetor de disco, pela 

dificuldade de se encontrar no mercado local, a paciente também não relatou 

qualquer sensibilidade durante os desgastes.  Todo o stripping, realizamos em 

uma única sessão tanto na arcada inferior e superior. Após o desgaste houve 

polimento das faces com disco solf-lex (3m). Não foi realizado aplicação de flúor, 

por não haver nenhuma sensibilidade pós-operatória.  

 

 Ao longo do alinhamento e nivelamento já foi se corrigindo a linha média 

da paciente, que se encontrava desviada para a esquerda. Depois dos 

desgastes as correções de giro foram feitas com o alinhamento e nivelamento, 

e vestibularizando os incisivos inferiores, para compensar também a 

discrepância dentária superior. 
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Frontal sorrindo                                 Frontal                                          Lateral 
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RESULTADOS 
 

 Ao finalizar o tratamento, a paciente apresentou adequada 

intercuspidação dentária e boa forma do arco, bom alinhamento, ausência de 

apinhamento ântero-inferior e vestibularização dentária, e curva de spee 

suave.nManteve todas as características boas da paciente, e a dissolução do 

apinhamento proporcionou menor tempo clínico, e paciente satisfeita com a 

conclusão do caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorâmica Inicial                                                      Panorâmica Final 

 

 

 

 
Telerradiografial Inicial                                                Telerradiografia Final 
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Dissolução do apinhamento Inferior 

 

DISCUSSÃO 
 

 O desgaste interproximal deve ser priorizado quando objetiva-se o 

tratamento conservador  com mínima mudança no perfil ou em agradáveis,  em 

casos Classe I,  apinhamento inferior suave-moderado,  baixa incidência de 

cárie,  boa higiene oral  e em dentes com forma triangular.  Estes casos onde 

não há necessidade de alterações de perfil, os desgastes interproximais são bem 

indicados (CUOGHI et al, 2007; KAWAUCHI e JÚNIOR, 2004; MARTINS et al, 

2007; Moreira et al, 2011). 

            Contudo, é importante levar em consideração a classificação da 

discrepância total de modelos, onde casos entre  -4mm a -8mm são 

considerados limites para prática dessa terapia (PASQUALLOTO et al, 2013). 

 Pacientes com apinhamento ântero-inferior devem ser bem avaliados, 

para os que são tratados de forma conservadora com a técnica de stripping, os 

autores concordam que os melhores resultados são os de modelos negativos 

com proporções de grau de leve  a moderado, os quais a expansão ou extração 

estariam contra-indicados (CAPELOZZA FILHO,2001; MONDELLI et al, 2002; 

VELLINI, 2002). 

 O desgaste interproximal para Mondelli et al (2002), deve ser realizado a 

partir das faces proximais livres e indica a utilização do separador tipo Ivory, para 

que seja efetivo a separação dental previa ao início dos desgastes. Primeiro ele 

faz demarcações nas áreas de contato, com pincel de tinta insolúvel, e realizou 
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os desgastes com ponta diamantada em baixa rotação, e só após se utiliza de 

disco para concluir os desgastes. 

 Jarvis (1990) propôs uma redução do esmalte com uso de uma borca 

desenvolvida por ele, alegando que outras formas de desgastes deslocava o 

ponto de contato para região gengival. Dessa forma, a broca desenvolvida por 

ele evitaria a formação de degrau no esmalte. Sua técnica recomenda uso de 

borracha separadora de 3 a 4 dias antes da realização do stripping. 

 

 Sheridan (1985) define que o desgaste pode ser feito até 50% da 

espessura de esmalte dos dentes, e para correta medição a utilização de 

radiografias interproximais é objeto definitivo no bom emprego da técnica. O 

mesmo preconiza que a técnica seja feita após correto alinhamento dentário e 

os desgastes se iniciem das faces proximais dos dentes posteriores em direção 

aos anteriores.Os limites para os desgastes devem estar por volta de 0,5mm 

para cada face dos dentes anteriores e 0,8mm para os dentes posteriores. Kato 

et al, (2004), justifica que os desgastes sejam inferiores a 0,5mm de espessura 

de esmalte, como critério de segurança. Mas que é imprescindível a utilização 

de radiografias periapicais e interproximais para auxiliar durante  a manobra. 

Também concluiu que não há qualquer  distinção entre as espessuras de 

esmalte entre homens e mulheres. 

 

 Vellini (2002) considera a técnica de desgaste para casos onde a 

discrepância de modelo e cefalométrica seja inferior a 5,0mm. E essa 

transformação do ponto de contato em face, estabiliza melhor o arco. Pois uma 

face plana é capaz de resistir à força de rotações e mudanças comparados a 

superfícies arredondadas. Sheridan (1985) afirma que desgastes totalizados em 

até 8,9mm são seguros e não causaria qualquer prejuízo aos dentes. 

 

 Para Júnior et al (2009)a literatura mostra que não é possível comprovar 

que a rugosidade provocada pelos desgastes interproximais seja um fator 

predisponente ao desenvolvimento da doença periodontal,  e que mesmo com  

faces de contato presentes entre os dentes, a saúde gengival pode ser 

preservada.  
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 Martins et al (2007), a reincidiva pós correção do apinhamento mostra ser 

menor na arcada superior, 7% dos casos, porém, na arcada inferior chega a 

23%. Entretanto muitos fatores podem influenciar na reincidiva, que 

independente do tratamento ser com ou sem extração pois a reincidiva é 

multifatorial e imprevisível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

-Apinhamento provém da discrepância de espaço presente e espaço requerido 

- A técnica de desgaste interdental determina uma terapia conservadora, ganha-

se tempo clínico de tratamento. 

-Maior incidência região anterior-inferior. 

-Etiologia pouco obscura. 

-Perfis agradáveis sem grandes alterações necessárias para se concluir o caso. 

Arcos onde estejam preservados as distâncias transversais e as discrepâncias 

se resumam a pequenas diferenças entre o tamanho dos dentes e o perímetro 

de arco. 

- Os principais materiais citados na técnica são: tiras de lixa, discos, pontas 

montadas, ou brocas. 

-Pacientes com boa higienização aliados a baixa susceptibilidade a cáries, 

contribuem de forma decisiva para a indicação dos desgastes. 

- Mesmo sendo realizados os desgastes com materiais abrasivos e deixarem 

superfícies ásperas, não predispõesm à doença cárie ou periodonta, mas deve-

se proceder com acabamento e polimento. 
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INTRODUÇÃO  
 

A ortodontia é área da odontologia responsável pelo 

acompanhamento do desenvolvimento dento-facial buscando prevenir, 

interceptar e tratar suas alterações, proporcionando estética e equilíbrio das 

funções mastigatórias. Para tanto, o ortodontista deve-se valer de um preciso 

diagnóstico e direcionamento dos padrões ideais de posicionamento ósseo e 

dentário1,2,3. 

Ao longo da história da ortodontia diversas análises foram 

desenvolvidas no intuito de complementar o exame clínico, dentre elas podemos 

destacar as análises cefalométricas que consiste de uma aquisição de uma 

telerradiografia, a princípio em norma lateral, e que através de pontos 

craniométricos são confeccionados linhas e ângulos que visam nortear o 

posicionamento ideal de cada estrutura. Em relação ao posicionamento dentário, 

a cefalometria analisa a inclinação do longo eixo dos incisivos centrais superior 

e inferior, bem como o ângulo de interseção dos dois2,5. A celafolemetria permite 

também a análise da distância, em milímetros, entre a face vestibular do incisivo 

inferior e a borda incisal do incisivo superior chamado de trespasse horizontal e 

o trespasse vertical que é a distância em que os dentes superiores anteriores se 

projetam verticalmente sobre os dentes anteriores inferiores, na posição de 

máxima intercuspidação em vista sagital (Kondou et al., 2013)6,7.  

Contudo, na análise de uma telerradiografia lateral de perfil, tanto as 

angulações como os trespasses horizontais e verticais só podem ser 

mensurados a nível de incisivos centrais devido as limitações bidimensionais 

desse exame. Para suprir essa deficiência surge na década de 1970 a 

Tomografia Computadorizada (TC). Diferentemente das radiografias 

convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas 
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pelos raios-x, a TC evidencia as relações estruturais em profundidade, 

mostrando imagens em “fatias” do corpo humano. A TC permite enxergar todas 

as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com nítida 

definição, permitindo a delimitação de irregularidades nos três planos com 

mensurações de 1:1 com o tamanho real do objeto a ser estudado (Lee et al., 

2015)4,5,8. 

Um grande avanço para a aplicação da TC em odontologia no final da 

década de 1990 foi o advento da tomografia computadorizada de feixe cônico, 

que representou o desenvolvimento de um tomógrafo relativamente pequeno e 

de menor custo, especialmente indicado para a região dentomaxilofacial. O TC 

de feixe cônico permite a reprodução da imagem tridimensional dos tecidos 

mineralizados maxilofaciais, com mínima distorção e dose de radiação 

significantemente reduzida em comparação à TC tradicional além de um custo 

mais acessível (Tong et al., 2012)5. 

 Apesar de a TC de feixe cônico ser um exame solicitado com uma 

certa frequência pelos ortodontistas, essa ainda é subutilizada sendo seus 

recursos ainda pouco explorados, nota-se muita indicação para visualização 

tridimensional de estruturas como nos casos de dentes impactados e pouco 

percebe-se que sua grande vantagem é a análise de várias estruturas, 

principalmente de região posterior, sem sobreposições, e ainda que seja 

possível a indicação para mensuração de ângulos inter-prémolares e inter-

molares, esses ainda não foram sequer cogitados na literatura ortodôntica 

mundial (Xu et al., 2016)3. 

Pelo exposto justifica-se a realização do presente trabalho que busca 

em uma primeira etapa classificar as inclinações dos pré-molares quanto a sua 

adequada posição na base óssea e sua inter-relação com o dente antagonista. 

O objetivo do presente estudo é avaliar, através de uma revisão sistemática, as 

inclinações vestíbulo-linguais ideais para pré-molares. 

 

REFERENCIAL TEMÁTICO 
 

Um importante objetivo do tratamento ortodôntico é obter a angulação 

mesiodistal correta e a inclinação faciolingual para todos os dentes. As técnicas 

atuais baseiam-se nos padrões de angulação e inclinação da coroa, e não é 
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dada atenção suficiente às raízes, principalmente em seus longos eixos, nesses 

casos, principalmente para dentes posteriores, a Tomografia Computadorizada 

(TC) apresenta-se como uma ótima ferramenta para se trabalhar essas 

mensurações1,5,6. 

Estudos apontam ser possível utilizar um padrão bidimensional em 

análises tridimensional, nesse caso, destaca-se o trabalho de Pil-Kyo e 

colaboradores que compararam os ângulos e comprimentos medidos de uma 

projeção mesiosagital na tomografia computadorizada de cone-beam com 

medidas de radiografias cefalométricas lateral de 50 pacientes e, embora as 

medidas mudassem com a reorientação, estas alterações não implicaram nas 

medidas de maneira clinicamente significativas1,2. 

Lee e colaboradores realizaram em 2015 um estudo para solucionar 

os equívocos na análise de posição de raiz ao final do tratamento ortodôntico. 

Os autores perceberem que essa análise realizada por meio de telerradiografia 

lateral e radiografia panorâmica convencional apresentam dados insuficientes e 

validaram uma análise das inclinações por meio da aquisição em uma TCCB 

isolando os dentes em seu longo eixo verdadeiro com variação de deslocamento 

de 0,148 ± 0,411 mm para as raízes maxilares e 0,065 ± 0,364 mm para as raízes 

mandibulares2,3. 

Em relação as inclinações de coroa e raiz dos dentes, Kondou et al. 

em 2013 realizaram uma pesquisa para avaliar a existência de erros de análise 

tanto nas angulações vestíbulo-linguais como mesio-distais, o trabalho concluiu 

após comparar as angulações dentárias de incisivos centrais, que os erros não 

apresentavam variações estatisticamente significantes e conclui sugerindo dar 

prioridade pela análise das inclinações no longo eixo do dente em detrimento 

das coroas dentárias5. 

Um outro fator que devemos levar em conta é a divergência entre a 

inclinação da coroa dentária e o longo eixo da raiz. Um estudo realizado por Xu 

et al. em 2016 avaliou em telerradiografias laterais de 120 pacientes que 

apresentavam as seis chaves de oclusão de Andrews, a inclinação do longo eixo 

dos dentes em relação a inclinação das coroas de incisivos superiores e 

inferiores, os autores concluíram não haver coincidência dessas angulações 

sendo que para o incisivo superiores, os ângulos entre o eixo longitudinal da 
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coroa e o eixo longitudinal do dente estavam principalmente entre 15 ° a 25 °, 

enquanto para incisivos inferiores estavam entre de 10 ° a 20 °. 

Tong e colaboradores em 2012 realizaram um estudo em tomografias 

de 76 indivíduos com oclusão quase ideal e averiguaram que apesar do perfeito 

posicionamento da coroa dentária, algumas raízes mostraram-se com problemas 

de inclinação em suas bases ósseas apresentando deiscências e fenestrações.  

Nesse sentido, tanto a inclinação da coroa deve ser analisada por 

uma correlação com o dente antagonista através de mensurações como o 

trespasse horizontal e vertical, bem como, o longo eixo deve ser analisado não 

só com a base óssea mas com o ângulo de interseção com o dente antagonista 

como no caso do ângulo interincisal.   

 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

A identificação dos estudos relacionados o ângulo inter-pré-molares foi realizada 

a partir de uma busca eletrônica. 

Foram utilizadas as Bases de dados relacionadas no Quadro 1.  

Quadro 1. Fontes de informação incluídas na revisão sistemática 

 

Medline via PubMed  www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  
Cochrane Register of Controlled 

Trials  

http://www.cochrane.org/cochrane-

reviews  

Cochrane Oral Health Group 

Reviews  

http://www.ohg.cochrane.org/reviews.html  

Google Scholar/Google 

Acadêmico  

http://scholar.google.com.br/  

LILACS (Latin American and 

Caribbean Center on Health 

Sciences Information) via Bireme  

http://regional.bvsalud.org/php/index.php  

Scielo (Scientific Electronic 

Library Online)  

http://www.scielo.br  
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    O levantamento abrangeu artigos científicos publicados no período de 1972 a 

2018 

As referências dos estudos identificados e artigos de revisão relevantes foram 

pesquisados na tentativa de identificar estudos não-incluídos na busca inicial. A 

busca foi realizada utilizando-se expressões da língua inglesa.  

A busca eletrônica foi realizada utilizando as expressões: “faciolingual inclination, 

inclination orthodontic, bicúspid orthodontic inclination“                            Os títulos 

e resumos dos estudos identificados na busca eletrônica foram pré-selecionados 

de acordo com a sua relevância com o tópico deste estudo. Os estudos 

rejeitados neste momento foram registrados. 

 

Critérios de seleção: 

O texto completo de cada possível estudo relevante foi obtido e avaliado por pelo 

menos dois (2) revisores para inclusão e avaliação detalhada do ângulo interpre. 

Em uma reunião de consenso, um acordo foi alcançado das condições 

requisitadas com o auxílio de um terceiro revisor. Os estudos foram incluídos 

quando todos os pré-requisitos do critério de inclusão foram preenchidos.  

Critérios de Inclusão:  

1. Tipo de publicações: meta-análises, revisões sistemáticas, RCTs, estudos 

prospectivos, estudos retrospectivos, série de casos e controle, série de casos e 

relatos de casos clínicos.  

2. Foram considerados série de casos os artigos que apresentaram casos 

submetidos a tratamento ortodôntico.  

3. Artigos publicados em toda a literatura referente ao tema  

 

Critérios de Exclusão:  

1. Foram excluídos artigos que não chegavam a um consenso do valor 

ideal do ângulo inter-pre-molar. 

2. Artigos que abordavam apenas as angulações mesio-distais. 

 

O fluxograma da busca e dos artigos incluídos e excluídos está ilustrado na 

Figura 1.  

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos de seleção do estudo 
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Estudos identificados 
potencialmente relevantes 

n= 694 

Estudos recuperados para 
avaliação mais detalhadas 

n=81 

Estudos potencialmente 
apropriados para serem 

incluídos na Revisão 
n=20 

Estudos incluídos na Revisão 
n=9  

Estudos com informações utilizáveis, 
pelos resultados. 

n=2 
Relatos de caso; 
Série de casos; 

Série de casos e controle 

Estudos excluídos, (n=613) 
Razões: filtragem durante busca 

eletrônica 

Estudos excluídos, (n=61) 
Razões: Estudos descartados após 

leitura do título. 

Estudos excluídos, (n=11) 
Razões: Estudos descartados após 

leitura do abstract. 

Estudos excluídos, pela falta de 
resultados (n=7) 

Razões: Pouca idade falta de 
acompanhamento e informação 

insuficiente. 
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DISCUSSÃO 
 

As inclinações vestíbulo-lingual dos elementos dentários apresentam 

algumas características próprias ditas ideais para um bom embricamento 

oclusal. Muito se tem estudado sobre essas inclinações em todos os dentes 

sendo que, em geral, os dentes posteriores tendem a uma inclinação lingual e 

os anteriores para uma inclinação vestibular nos dentes superiores e nula nos 

inferiores10. 

Em relação a mensuração desses ângulos, até o presente momento 

tem se dado ênfase quase que exclusiva para o ângulo interincisal. Isso se deve 

ao fato de que a aquisição radiográfica de telerradiografia em norma lateral 

possibilita a mensuração apenas desse ângulo, ainda com o viés de uma 

interposição dos incisivos pela limitação bidimensional desse exame6,8,11. 

Atualmente, com o advento da Tomografia Computadorizada de 

Feixe-Cônico, podemos ter acesso a imagens multiplanares nos três eixos do 

espaço. Nesse sentido, imagens em cortes coronais nos permite visualizar a 

interação entre as inclinações vestíbulo-linguais dos dentes posteriores podendo 

estimar suas respectivas angulações, contudo, apesar desse acesso, a 

ortodontia ainda evolui muito pouco para a obtenção e mensuração dessas 

angulações, ainda inexistindo um padrão considerado aceitável12. 

Tong et al (2012)5 com o objetivo de obter a correta angulação 

mesiodistal e inclinação faciolingual para todos os dentes, selecionaram 1840 

pacientes que tiveram tomografia computadorizada de feixe cônico tomadas 

antes do tratamento para obter uma amostra de 76 pacientes com oclusão quase 

normal. Utilizando o programa personalizado de software de análise vetorial de 

raiz da University of Sourthern Califórnia, foram digitalizados os centros da coroa 

e da raiz para determinar o “verdadeiro” eixo longo de cada dente de onde a 

angulação mesiodistal e a inclinação faciolingual foram medidas. Resultados: As 

médias e desvios padrão para a angulação mesiodistal e a inclinação faciolingual 

de cada dente total foram calculados. As angulações maxilares dos dentes 

partiram de aproximadamente 60 para os incisivos centrais, levemente 

aumentadas para os incisivos laterais, e atingiram o pico aos 110 para os 
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caninos; então gradualmente diminuiu para pouco acima de 00 para os primeiros 

molares e eventualmente alcançou 60 para os segundo pré-molares chegando a 

angulação inter-pre-molares de 1800 para os segundos pré-molares e os 20 

molares. A média do ângulo inter-pre-molares foi de 1620. 

Hourfar et al (2016)1 realizaram um estudo retrospectivo mensurando 

raízes e coroas de caninos, primeiro e segundo pré-molares de pacientes 

ortodonticamente não tratados com oclusão quase normal para definir normas e 

revelar possíveis diferenças de gênero. Utilizaram-se os conjuntos de dados 

CBCT de 167 pacientes, 56 homens (idade média 28,63 anos ± 11,99 anos) e 

111 mulheres (idade média 29,72 anos ± 11,47 anos). Os eixos dos dentes e da 

coroa foram medidos para os lados direito e esquerdo. A distribuição normal foi 

avaliada com o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para testes independentes de 

comparação de gênero e para comparação dos lados direito e esquerdo, um 

teste t pareado foi usado pelos autores para dados distribuídos normalmente. A 

medida dos eixos dentais revelou inclinação bucal para ambos os gêneros, com 

valores máximos para os caninos maxilar e mandibular. Diferenças 

estatisticamente significativas foram encontradas apenas para caninos 

maxilares (P = 0,025) e segundos pré-molares inferiores (P = 0,016), 

respectivamente. Os valores para os eixos coronários revelaram inclinação oral 

para ambos os gêneros, com valores máximos para os primeiros pré-molares 

superiores e na mandíbula para os primeiros e segundos pré-molares. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os sexos além da 

assimetria para os eixos coronários para os primeiros pré-molares superiores 

para o gênero masculino. Nesse artigo, os valores de inclinação dos pré-molares 

apresentaram assimetria entre os lados esquerdo e direito e que esteticamente 

é aceitável inclinações de pré-molares superiores entre -50 e -110. Nas 

inclinações inter-pre-molares foram encontrados valores em média de 1600. 

 

CONCLUSÃO 
 

Após a avaliação dos artigos selecionados na revisão sistemática 

pode-se chegar a valores médios para o ângulo inter-pre-molares de 1600, tanto 

de primeiros pré-molares quanto de segundo pré-molares, porém, variações 

para mais e para menos são aceitáveis e deve-se ter um olhar individualizado 
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para cada caso principalmente em se tratando de compensações dentárias 

transversas. Observou-se também que pode existir variação de angulação entre 

os lados esquerdo e direito sem comprometer uma boa oclusão ideal. 
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9. Extrações assimétricas em ortodontia: relato de caso 
Autores: Jairo de Abreu Ferreira; Thiago Lima Monte; Wilana da Silva 
Moura; Gregório Antônio Soares Martins; Luana Kelle Batista Moura; 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Durante muito tempo acreditou-se que se poderia tratar todos os 

casos ortodônticos sem extrações dentárias, porém próximo da metade do 

século XX alguns ortodontistas começaram a observar uma instabilidade em 

seus resultados levando-os a experimentar outras opções de tratamento como a 

exodontia dos quatro primeiros pré-molares (7).  

 

Tweed, discípulo de Angle relacionou o sucesso de seus tratamentos 

à posição dos incisivos inferiores em relação a sua base óssea o que a 

necessidade de manutenção de ancoragem posterior e exodonias (16).  

 

Outros ortodontistas como Calvin Case verificou a necessidade de 

tratamentos individualizados pois acreditava nas exodontias, quando bem 

indicadas, como a solução para a estabilidade pós-tratamento (16).  

Extrações, como de dois pré-molares simetricamente, foram 

utilizadas e apresentaram bons resultados quando bem indicadas e hoje são 

consideradas extrações convencionais. No entanto, existem autores que 

preocupados com a individualização do plano de tratamento realizam extrações 

denominadas de atípicas, por serem de dentes não homólogos e nem sempre 

simétricas. A indicação de extações assimétricas visavam diminuir a incidência 

de recidivas, tempo de tratamento e estabilidade (7).  

 

“Extrair” ou “não extrair” começou então a ser o maior causador de 

discussões e polêmicas entre os ortodontistas da época e essa dicotomia 

permanece até os dias atuais principalmente nos casos conhecidos como 

limítrofes que deixam dúvidas sobre a necessidade ou não de exodontia para o 

sucesso do tratamento. 
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Diante de qualquer má oclusão, e principalmente de um caso limítrofe, 

é necessário avaliar as características dentárias, faciais e esqueléticas do 

paciente para se ter um correto diagnóstico e eficiente plano de tratamento.  

 

Figura 1 – Imagens do início do tratamento, fotos extra e intra-orais, 

Rx panorâmico e Telerradiografia Lateral. 
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Figura 2 – Imagens do final do tratamento, fotos extra e intra-orais, 

Rx panorâmico e Telerradiografia Lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATO DE CASO CLÍNICO  

Paciente do gênero masculino, com 20 anos e 06 meses de idade, 

procurou tratamento ortodôntico relatando em sua queixa principal “dentes feios 
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e para frente”. O paciente apresentava simetria facial, padrão de face longa, 

perfil convexo com selamento labial incompetente. O exame intrabucal e análise 

de modelos mostrou que o paciente apresentava uma classe II esquerda e 

classe III direita de acordo com a classificação de Andrews, além de um 

apinhamento superior e inferior, mordida aberta anterior, perdas dos elementos 

dentários 16 e 36, elemento dentário 48 impactado e desvio da linha média 

superior para a direita. No exame radiográfico, a radiografia panorâmica mostrou 

a ausência dos elementos dentários 16 e 36 além do elemento 48 impactado. 

Na telerradiografia inicial em norma lateral observamos uma biprotrusão dos 

incisivos, mordida aberta anterior e confirmação do padrão de face longa de 

acordo com análise de ricketts. 

 

O tratamento preconizado teve como meta uma compensação 

ortodôntica do padrão de face longa com a correção da classe II esquerda e 

classe III direita de Andrews, correção do apinhamento superior e inferior, 

mordida aberta anterior e desvio da linha média superior. Para esse fim, o plano 

de tratamento proposto foi a colagem direta do aparelho fixo, exodontia dos 

elementos dentários 15, 26 e 44, nivelamento superior e inferior, fechamento de 

espaços, intercuspidação, finalização e contenção hawley superior e fica barra 

3/3 inferior.  

 

Inicialmente foram realizadas as extrações dos elementos 15, 26 e 

44, sendo que o elemento 26 foi escolhido devido uma extensa restauração 

vestíbulo-ocluso-distal de amálgama já em péssimo estado. Em seguida foi 

realizada a colagem direta do aparelho fixo roth slot .022” superior e inferior para 

início do alinhamento e nivelamento em ambas as arcadas. Após o nivelamento 

e alinhamento iniciou-se o uso de elásticos intermaxilares de classe II esquerdo 

e classe III direito para correção da linha média e auxílio no fechamento de 

espaços. Para uma maior controle de ancoragem foi utilizado um “jig” no arco 

superior esquerdo encaixado na mesial do elemento dentário 25 para 

distalização do mesmo e um cantilever inferior do tubo acessório do elemento 

dentário 36. Um elástico de classe II foi utilizado desse elemento até o “jig” 

fazendo com que ocorresse um fechamento de espaço com rotação de linha 

média anterior sem movimentação do segmento posterior esquerdo formado 
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pelos elementos 26 e 27. Com o fechamento de espaço o “jig” foi removido e 

apenas elásticos intermaxilares de classe II e III foram utilizados para finalizar a 

intercuspidação. Após concluído todo o fechamento dos espaços observou-se a 

presença de “triangulo escuro” entre os incisivos superiores devido restauração 

em excesso na interproximal desses dentes. Foi então realizado um desgaste 

interproximal e com fio amarrilho conjugado fechou-se os espaços 

remanescentes.  

Posteriormente foram conferidas as guias de oclusão, guia do canino 

e guia do incisivo para  remoção total do aparelho e instalação das contenções 

placa de hawley  superior e barra 3/3 fixa inferior. 

Após a remoção do aparelho e intalação das contenções obeservou-

se ainda o padrão de face longa com selamento labial incompetente devido a 

escolha do tratamento de compensação ortodôntica ao invés do tratamento orto-

cirúrgico proposto inicialmente. O paciente também relatou um excelente grau 

de satisfação com o resultado mesmo não sendo corrigido as discrepâncias 

esqueléticas.  

 

 DISCUSSÃO  
Para um bom diagnóstico e correto plano de tratamento ortodôntico 

os modelos ortodônticos, fotografias intra e extra-oral, radiografias e ainda, 

análise de Bolton e de modelos (espaço presente/ requerido) são ferramentas 

essenciais (17, 13). 

 

É inegável que as exodontias foram e são importantes instrumentos 

no tratamento ortodôntico, quando bem planejadas, como relatam (9, 11). Vários 

autores preocupados com a individualização do plano de tratamento realizam 

extrações denominadas de atípicas, por serem de dentes não homólogos e nem 

sempre simétricas e obtiveram resultados satisfatórios (16, 07, 09).  

 

 Gaby e Bishara relataram exodontias assimétricas para correção de 

desvios de origem dentários na linha mediana (5, 9). Nos casos de maloclusão 

dental de classe II e III unilaterais ou bilaterais, em pacientes adultos, objetiva-

se a melhora da oclusão dental, equilíbrio das bases apicais para tornar as 

desarmonias esqueléticas superiores e inferiores menos discrepantes, e ainda, 
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a harmonização das linhas medianas superior e inferior. Nos casos de 

maloclusões de classe III de Angle, um planejamento detalhado das exodontias 

se prende à possibilidade de compensação das inclinações dos incisivos 

inferiores como tratamento de compensação ortodôntica (4, 2, 6, 14, 18)  

Outrros autores citam a possibilidade de extrações de um incisivo 

inferior para o tratamento de apinhamento anteriores (13, 15, 1). 

 

CONCLUSÃO 
As exodontias assimétricas, quando bem indicadas e executadas, são 

excelentes artifícios para a ortodontia na correção de assimetrias oclusais de 

origem dentária. O correto planejamento dessas exodontias levando em 

consideração os vários fatores abordados neste trabalho como padrão facial, 

posição dentaria, restaurações extensas, entre outros, são primordiais para a 

obtenção de resultados estáveis e completa satisfação do paciente. 
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