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Visão Geral
Atualmente, estima-se que 322 milhões de pes-
soas em todo o mundo vivam com depressão 
e aproximadamente 7,6% dos adultos nos EUA 
tiveram pelo menos um episódio depressivo 
em 2017.1,2 Apesar desses números surpreen-
dentes, os distúrbios de saúde mental, ansie-
dade e uso de substâncias ainda são significa-
tivamente subnotificados e o tratamento é fre-
quentemente adiado ou evitado devido a estig-
ma ou constrangimento. Ansiedade, depressão 
e estresse também têm sido associados a 
pior estado de saúde bucal e desfechos de 
tratamento.3-8 Essa relação tem sido associada 
às alterações que o estresse pode induzir no 
sistema imunológico. Além disso, o tratamento 
adequado e os agentes antidepressivos têm 
funções anti-inflamatórias que podem servir 
para melhorar os desfechos durante a terapia 
periodontal,9 mas seus efeitos adversos no 
fluxo salivar podem ter um impacto nas taxas 
de cárie.10 Devido à alta prevalência de ansie-

dade e depressão na população e à importân-
cia de um tratamento adequado para os des-
fechos de saúde bucal e geral, a identificação, 
a triagem e o encaminhamento de pacientes 
em risco atendidos no consultório odontológico 
é uma parte crítica para garantir o bem-estar 
geral do paciente. Este curso procura identificar 
ferramentas de triagem de risco para avaliar 
ansiedade e depressão na população de paci-
entes que procuram atendimento odontológico 
e avaliar a ligação entre esses distúrbios 
comuns de saúde mental e a saúde bucal.

Objetivos de Aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:
• Revisar os dados atuais sobre as opções 

de prevalência, gravidade e terapia para 
ansiedade e depressão.

• Identificar as ferramentas de triagem e os 
sinais de alerta para ansiedade e depressão 
que podem ser empregados pelos 
prestadores de cuidados de saúde dentários 
no consultório odontológico.

• Compreender as evidências atuais que 
relacionam ansiedade e depressão e 
doenças bucais, como cárie e doença 
periodontal.

• Discutir os mecanismos de interação 
entre medicamentos antidepressivos e 
antiansiedade e os desfechos do tratamento 
para doença periodontal e cárie.

• Estar preparado para trabalhar em uma 
equipe interdisciplinar integrada para 
avaliar fatores de risco, triar e encaminhar 
pacientes que possam estar em risco de 
ansiedade e depressão.

Introdução 
Ansiedade e depressão são comuns nos 
Estados Unidos. Em geral, 1 em cada 6 adultos 
terá depressão, que pode ser situacional e/ou 
clínica, em algum momento da vida.11 Muitas 
pessoas que sofrem de depressão também 
têm outros problemas de saúde mental, 
particularmente transtornos de ansiedade, com 
até 60% dos indivíduos diagnosticados com 
depressão também atendendo aos critérios 
para um transtorno de ansiedade.12,13

Indivíduos com distúrbios psiquiátricos 
apresentam maior risco de doenças 
sistêmicas, como diabetes melito, doenças 
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cardiovasculares, doenças autoimunes, câncer 
e distúrbio pulmonar obstrutivo crônico.5,14-18 

Também se demonstrou que o estresse 
psicossocial crônico e a depressão apresentam 
efeito adverso sobre a terapia e os desfechos 
dessas condições.18 O estresse e a depressão 
também foram associados a taxas gerais mais 
altas de morbimortalidade na população em 
uma variedade de condições sistêmicas. Os 
mecanismos para essas ligações podem ser 
múltiplos.16-18 O estresse crônico, que tem 
sido associado a transtornos de ansiedade 
e depressão, aumenta a carga inflamatória 
sistêmica e está associado a danos na região 
cerebral que controla o humor, como o 
hipocampo e o córtex pré-frontal, dificultando o 
tratamento dessas condições.19-24

A interrelação entre ansiedade e depressão 
e doença periodontal é geralmente explicada 
pelos efeitos dessas condições psicossociais 
na resposta imune do hospedeiro por meio 
de um mecanismo de estresse crônico.25 Uma 
metanálise recente identificou uma associação 
significativa entre transtornos de ansiedade 
e/ou depressão e periodontite.26 Os motivos 
subjacentes a isso podem ser multifatoriais, 
como o aumento da xerostomia devido a 
medicamentos e/ou suprarregulação da 
estimulação do sistema nervoso simpático, 
redução na motivação de comportamentos 

de autocuidado, como higiene bucal, em 
indivíduos com transtornos de ansiedade 
e depressão, e/ou uma carga inflamatória 
comum que pode afetar a resposta imune 
do hospedeiro.5,26 A avaliação do bem-estar 
psicológico dos pacientes é fundamental para 
a compreensão do estado atual da doença e da 
resposta potencial à terapia

Ansiedade e Estresse Crônico: Um 
Estado de Inflamação
Definições, Prevalência e Tratamento de 
Transtornos de Ansiedade
Os transtornos de ansiedade são definidos 
como um estado afetivo negativo resultante 
de percepções de ameaça, caracterizado 
por uma incapacidade percebida de prever, 
controlar ou obter os resultados desejados 
em situações futuras. Em geral, estima-se que 
uma média de 3,8% da população global seja 
acometida por transtornos de ansiedade.27-29 
Essa estimativa sugere que 284 milhões de 
pessoas apresentaram distúrbios de ansiedade 
em 2017, tornando o distúrbio de saúde 
mental mais prevalente.27-29 A prevalência varia 
entre os países, e esses distúrbios tendem a 
acometer as mulheres em maior número. As 
mulheres representam aproximadamente 63% 
dos indivíduos com transtornos de ansiedade 
(Figura 1).29 Essa disparidade de gênero pode 
estar relacionada com diferenças hormonais 

Figure 1. Global prevalence of anxiety disorder varies by country.29
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No entanto, quando o estresse está em 
andamento e resulta em exposição crônica a 
esses hormônios e neurotransmissores, ele 
pode ter um efeito deletério no bem-estar.34-36 
Níveis elevados de cortisol levam ao aumento 
da inflamação sistêmica e à diminuição da 
função imune ao longo do tempo. Vários 
mediadores do estresse, como monoaminas, 
neuropeptídeos (neuropeptídeo Y, peptídeo 
relacionado com o gene da calcitonina, 
adrenomedulina) e hormônios esteroides 
transferem o sinal de estresse para o sistema 
nervoso central (SNC) por meio do eixo límbico-
hipotalâmico-hipofisário-adrenal.5,34-36 Pacientes 
com transtornos de ansiedade têm uma reação 
de estresse persistente ou desproporcional a 
estímulos que geralmente não são considerados 
ameaçadores.37,38 A ansiedade é caracterizada 
por um “sentimento persistente de apreensão 
ou pavor” e formas graves de transtornos de 
ansiedade incluem ansiedade generalizada, 
transtorno do pânico, fobias, ansiedade social, 
transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno 
de estresse pós-traumático (TEPT).32,33,37,38 Nesses 
casos, os indivíduos sofrem estresse crônico 
em situações normais e isso produz os efeitos 
deletérios sobre sua fisiologia observados em 
indivíduos expostos a estressores de longo 
prazo, como civis em uma zona de guerra.37,38

e/ou pressões sociais, como a porcentagem 
esmagadora de trabalho doméstico realizado 
por mulheres, mesmo quando os dois parceiros 
trabalham fora de casa. A prevalência de 
transtornos de ansiedade nos Estados Unidos 
foi de 7,1% em 2017.29

O tratamento para transtornos de ansiedade 
pode incluir terapias não farmacológicas, como 
terapia cognitivo-comportamental (TCC), terapia 
de exposição, terapia interpessoal (TIP) e outras, 
tratamentos farmacológicos com medicamentos 
ansiolíticos ou uma combinação dos dois.30,31 
Em alguns casos, particularmente a ansiedade 
situacional ou transitória, o tratamento de 
curto prazo pode ser apropriado, mas muitos 
indivíduos com sintomas de ansiedade mais 
graves podem exigir tratamento contínuo de 
longo prazo.30,31

Fisiologia da Ansiedade e Estresse Crônico
Na maioria dos indivíduos, o estresse é uma 
resposta a uma causa externa e desaparece 
quando a situação é resolvida.5,32-34 Quando 
um indivíduo está sob estresse agudo, a 
ativação do sistema nervoso simpático, a 
resposta de luta ou fuga do corpo, resulta 
na liberação de adrenalina, noradrenalina e 
hormônio adrenocorticotrófico (ACTH).32 Em 
uma situação de curto prazo, prazo de trabalho 
ou desempenho no palco, esses transmissores 
possibilitam que nosso corpo reaja rapidamente 
e tenha um bom desempenho sob pressão.32 

Figura 2.  Prevalência global de depressão por região da OMS.28
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46 As hipóteses atuais sobre a interação 
entre estresse e ansiedade sugerem que o 
relacionamento é bidirecional - o estresse 
psicológico pode levar à depressão em 
indivíduos suscetíveis e a depressão pode 
agravar os transtornos de ansiedade e estresse. 
Também foi sugerido que as citocinas pró-
inflamatórias elevadas associadas ao estresse 
psicológico e aos mecanismos precários de 
enfrentamento podem piorar ou contribuir para 
sintomas depressivos em alguns pacientes.47,48 

Intervenções não farmacológicas, como terapia 
cognitivo-comportamental (TCC) e terapia de 
aceitação e compromisso (TCA), concentram-se 
em alterar os mecanismos de enfrentamento 
e a mentalidade para melhorar a percepção 
e os sintomas da depressão em indivíduos 
suscetíveis. Os medicamentos antidepressivos 
também têm o potencial de reduzir os efeitos 
dessas citocinas pró-inflamatórias no cérebro 
e, assim, resultar em melhora dos sintomas.49 

Também foi sugerido que hábitos deletérios 
adicionais, como tabagismo e consumo de 
álcool, podem estar associados a ambas as 
condições, levando a uma piora geral dos 
sintomas.50

Associações entre Saúde Bucal e 
Ansiedade e Transtornos Depressivos
Indivíduos com transtornos psiquiátricos têm 
taxas mais altas de muitas doenças sistêmicas 
em comparação com os não acometidos.51,52 
Relata-se também que a saúde bucal é 
significativamente pior em indivíduos com 
doença mental quando comparados com seus 
colegas.8,53 As taxas de cárie, perda dentária e 
doença periodontal são mais altas nos indivíduos 
com ansiedade e depressão se comparados com 
controles saudáveis.8,53

Influência de Fatores Psicossociais nas 
Doenças Periodontias e Perda de Dentes
Muitos estudos sugerem que o estresse 
psicossocial e mecanismos de enfrentamento 
ineficazes podem influenciar no aparecimento 
e na progressão de condições inflamatórias 
crônicas, como a periodontite.4,5,43,53-61 O 
papel do estresse em algumas condições 
periodontais agudas, como doenças periodontais 
necrosantes, está bem estabelecido por meio 
de associações temporais do início da doença 
e de um estressor e medidas biológicas, p.ex., 

Depressão: Manifestações Físicas de 
Doenças Psicológicas
Definições, Prevalência e Tratamento da 
Depressão
A depressão maior é definida como um período 
de pelo menos duas semanas em que uma 
pessoa apresenta humor deprimido ou perda 
de interesse/prazer pelas atividades diárias e 
tem a maioria dos sintomas especificados, como 
perturbações do sono, alterações nos padrões 
alimentares, energia, concentração reduzidas 
e/ou sentimentos de baixa autoestima.39 A 
prevalência estimada de pelo menos um 
episódio depressivo maior entre adultos nos 
EUA foi de 7,6% em 2017 e foi mais alta em 
adultos entre 18 e 25 anos (13,1%).28,40,41 A 
depressão é mais comum em mulheres do que 
em homens e as taxas variam em todo o mundo 
(Figura 2).28,40,41 Os tipos de tratamento incluem 
terapia não farmacológica com um profissional 
de saúde - como o desenvolvimento de 
mecanismos de enfrentamento e/ou sistemas 
de apoio, tratamento medicamentoso e/ou uma 
combinação de ambos.42 Aproximadamente 
35% de todos os adultos diagnosticados com 
depressão não receberam nenhum tratamento28 
Entre os adolescentes, esse número é 
significativamente maior, sendo que 60,1% 
dos adolescentes que relatam um episódio 
depressivo maior não receberam tratamento 
em 2017.28 Embora a depressão e a ansiedade 
possam estar ligadas, elas não são idênticas e 
a prevalência relatada em todo o mundo não 
está alinhada com a ansiedade, indicando que 
existem outros fatores que podem contribuir 
para o diagnóstico de depressão.

Ligação entre Estresse e Depressão
Tanto o estresse quanto a depressão têm sido 
associados à diminuição da função do sistema 
límbico e do córtex pré-frontal, bem como 
à inflamação vascular sistêmica e aos níveis 
séricos elevados de citocinas.5,22,43 Os distúrbios 
emocionais, como depressão/estado depressivo 
e ansiedade/estado de ansiedade, são os 
sintomas mais frequentemente observados 
resultantes do estresse psicológico.25,26 Na 
verdade, 50-60% dos pacientes deprimidos 
também atendem aos critérios de vida para 
um transtorno de ansiedade, e transtornos 
de ansiedade foram implicados na etiologia 
subjacente da depressão em muitos casos.44-
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níveis de cortisol na urina.62-64 Periodontite com 
alta taxa de progressão (Grau C) (anteriormente 
denominada “periodontite agressiva”) e 
periodontite crônica têm sido associadas ao 
estresse e à depressão.53-61,65,66 O aumento dos 
níveis de cortisol salivar tem sido associado 
ao agravamento dos parâmetros da doença 
periodontal e à perda dentária, ajustado para 
outras variáveis comportamentais e de estresse 
e o aumento do estresse/angústia e depressão 
estão relacionados com a gravidade da doença 
periodontal de maneira dependente da dose.57 
O aumento dos mecanismos de enfrentamento 
parecia mitigar essa interação.4 Os mecanismos 
dessas interações são menos claros, mas 
várias hipóteses foram propostas.5 O estresse 
crônico e a depressão reduzem a capacidade 
de resposta imune, e isso pode resultar em 
bactérias mais periopatogênicas, levando ao 
aumento da destruição do tecido periodontal.5 
Os distúrbios psicossociais, como transtornos 
de ansiedade e depressão, também foram 
associados a aumento dos níveis de citocinas 
pró-inflamatórias sistêmicas, que podem 
potencializar a ação do insulto bacteriano inicial 
e piorar a destruição periodontal mediada pelo 
hospedeiro.5 Finalmente, o estresse crônico e a 
depressão podem resultar em alterações nos 
comportamentos relacionados com a saúde, 

como higiene bucal, tabagismo e ingestão 
alimentar.5 Indivíduos com altos níveis de 
estresse que não escovavam os dentes durante 
períodos estressantes corriam maior risco de 
perda de dentes quando comparados com os 
indivíduos que mantinham higiene bucal, apesar 
do aumento do estresse e da ansiedade.57 
Isso pode indicar que uma combinação de 
fatores decorrentes de distúrbios psicossociais 
subjacentes interage, resultando, em última 
instância, na piora das condições periodontais 
em indivíduos com estresse e depressão 
crônicos (Figura 3).5

Influência da Ansiedade e Depressão na 
Cárie Dentária
Além dos fatores comportamentais que podem 
reduzir as medidas de higiene bucal e resultar 
em pouca adesão às medidas preventivas 
dentais profissionais em pacientes que sofrem 
de ansiedade e depressão,7,67,68 a estimulação 
simpática em pacientes com ansiedade e 
estresse crônico tem sido associada a redução 
do fluxo salivar.69,70 A Xerostomia também 
é um efeito colateral conhecido de muitos 
medicamentos antidepressivos e ansiolíticos.10 

Finalmente, a ingestão de carboidratos simples 
é elevada naqueles indivíduos que apresentam 
ansiedade e depressão.71 Todos esses fatores 

Figura 3. Modelo dos Efeitos da Ansiedade/Depressão no Sistema Imunológico e Saúde Bucal.5,79

Mudanças nos comportamentos 

relacionados com a saúde 

(higiene bucal, dieta, tabagismo)

Efeitos psicossociais (baixa 

autoestima)

Ansiedade/Depressão

Cortisol e distúrbios 

suprarrenais

Eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal 

desregulado

Secreção excessiva de 

citocinas pró-inflamatórias

Medicamentos 

antidepressivos Xerostomia

Endotoxina de patógenos 

periodontais

Higiene bucal precária 

Ruptura de tecido 

periodontal

Secreção excessiva de 

citocinas pró-inflamatórias

Disfunção imunológica



7

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

melhores resultados para os pacientes.

Identificação de Pacientes em Risco 
no Consultório Dentário: Triagem e 
Encaminhamento
Uma ferramenta de triagem prontamente 
disponível que possibilite aos dentistas avaliar 
o nível de depressão é fundamental para 
identificar o alto número de indivíduos com 
transtornos mentais não diagnosticados. 
Uma investigação recente demonstrou que 
os dentistas podem avaliar os pacientes de 
maneira efetiva para identificar depressão 
não diagnosticada e subtratada com um 
instrumento de pesquisa de oito perguntas, 
a Escala de Depressão do Questionário de 
Saúde do Paciente (PHQ8) (Figura 4).78,79 Ela 
pode possibilitar que os profissionais de saúde 
dentária avaliem os níveis de depressão em 
seus pacientes e encaminhem os pacientes a 
profissionais de saúde apropriados. Além disso, 
deve-se fornecer orientação e recursos para 
os indivíduos que estão tratando pacientes 
com ansiedade e depressão diagnosticadas, 
para que possam discutir as implicações orais 
dessas doenças e os medicamentos usados 
para tratar as doenças com os pacientes, a fim 
de possibilitar o monitoramento e tratamento 
contínuos da saúde bucal dos pacientes.

Resumo 
A falta de saúde bucal em indivíduos com 
problemas psicológicos comuns continua 
sendo um problema predominante e não 
abordado. Os pacientes com ansiedade, 
estresse crônico e depressão apresentam 
maior risco à cárie, doença periodontal e 
perda dentária. Essas condições podem ter um 
efeito significativo na qualidade de vida geral. 
Dentição dolorosa, anestésica e falta de dentes 
podem piorar o isolamento social e a baixa 
autoestima, além de resultar em problemas 
com mastigação e fonética. Para indivíduos 
que sofrem de doenças psicológicas, isso 
pode contribuir para aumentar a gravidade 
de seus sintomas psicológicos. Dadas as 
múltiplas facetas associadas à interação entre 
saúde bucal, ansiedade e depressão, deve-
se aplicar uma abordagem interdisciplinar e 
multifacetada.

Recomendações Clínicas::
1. Médicos e profissionais de saúde mental 

podem se combinar para aumentar o risco 
à cárie em indivíduos com transtornos de 
depressão e ansiedade.

Isso é compatível com estudos anteriores que 
demonstraram que a gravidade da depressão 
estava associada ao aumento do número de 
dentes com lesões de cárie em adultos.7,67,71 
Portanto, é fundamental que a saúde bucal 
seja considerada parte integrante da saúde 
física e psicológica e a ênfase seja colocada na 
colaboração entre os profissionais de saúde 
bucal e clínica para resultar em desfechos 
ideais de tratamento.

Implicações nas Medicações para Ansiedade 
e Depressão na Progressão e no Tratamento 
das Doenças Periodontais
Estresse e depressão têm sido associados 
a desfechos negativos do tratamento em 
pacientes com doença periodontal.4,5,26 
Verificou-se que os níveis basais de 
depressão são preditivos da proporção de 
profundidades de sondagem periodontal 
residual e perda de dentes entre 1 e 5 anos 
após o tratamento.72 Nos pacientes que 
receberam manutenção periodontal, o estresse 
ocupacional foi associado a uma maior perda 
de inserção clínica.73 Esses estudos indicam 
que os distúrbios psicossociais devem ser 
identificados e abordados antes e durante 
o tratamento para garantir os melhores 
resultados do tratamento.

Estudos recentes indicaram que medicamentos 
antidepressivos, principalmente ISRS e IRSN, 
estavam associados a níveis reduzidos de 
sangramento à sondagem (HPS) e perda de 
inserção clínica em pacientes com depressão 
e periodontite.74,75 Além disso, estudos em 
animais indicam que a administração de 
medicamentos antidepressivos resultou em 
uma melhora da perda óssea em animais 
com periodontite induzida expostos a 
estímulos estressantes que a tornaram 
aproximadamente equivalente àqueles 
que não foram expostos ao estressor.76,77 
Dada a subnotificação, subdiagnóstico e 
subtratamento gerais de transtornos de 
ansiedade e depressão, o cotratamento de 
indivíduos com periodontite e depressão/
ansiedade por profissionais de saúde mental 
e pela equipe odontológica pode garantir 
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devem considerar os efeitos da saúde 
bucal com foco na saúde física de pacientes 
com doenças psicológicas. A identificação 
de potenciais problemas de saúde bucal, 
conselhos sobre ingestão alimentar 
e higiene bucal e encaminhamento 
odonotlógico precoce são fundamentais 
para abordar e gerenciar a saúde bucal em 
indivíduos com doenças psicossociais.

2. A identificação de indivíduos com depressão 
e ansiedade no consultório odontológico 
e a compreensão dos efeitos que essas 
condições têm sobre condições comuns de 
saúde bucal são críticas, dado o estigma 
associado a distúrbios de saúde mental 
e o grande número de indivíduos que 
não são diagnosticados, não tratados ou 
subtratados.

3. É fundamental desenvolver relações com 
prestadores de cuidados primários e/
ou profissionais de saúde mental para 
possibilitar referências bidirecionais para 
otimizar o bem-estar físico e mental dos 
pacientes.

4. A avaliação de risco para cárie e doença 
periodontal deve ser realizada para 
possibilitar que profissionais de saúde bucal 
e médicos discutam produtos salivares 
artificiais, administração de dentifrícios e 
géis com alto teor de flúor e intervalos de 
manutenção dentária aumentados com 
base nos riscos e condições individualizados 
dos pacientes.

5. Recomendações adicionais para reduzir 
os níveis gerais de estresse em pacientes 
com depressão e ansiedade podem incluir 
mecanismos de enfrentamento, aumento 
das redes sociais e exercício físico e devem 
ser reforçados tanto pelos prestadores de 
cuidados médicos como os de cuidados 
orais
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Figura 4. Ferramenta de Triagem Simplificada para Depressão/Ansiedade.80

Quantas vezes durante as últimas 2 semanas você foi 
incomodado por…

De modo 
nenhum

Muitos 
dias

Mais da 
metade 
dos dias

Quase 
todos os 

dias

1. Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas 0 1 2 3

2. Sentindo-se para baixo, deprimido ou sem esperança 0 1 2 3

3. Problemas para adormecer ou continuar dormindo ou dormir demais 0 1 2 3

4. Sentindo-se cansado ou com pouca energia 0 1 2 3

5. Pouco apetite ou comer demais 0 1 2 3

6. Sentindo-se mal consigo mesmo, ou que você é um fracasso, ou se 
decepcionou consigo mesmo ou a sua família

0 1 2 3

6. Problemas para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou assistir 
televisão

0 1 2 3

7. Movendo-se ou falando tão devagar que outras pessoas poderiam ter 
notado. Ou o contrário – estar tão nervoso ou inquieto que você se move 
muito mais do que o normal

0 1 2 3

Nas últimas duas semanas, com que frequência você se incomodou com algum dos seguintes problemas? 
 (circule um número em cada linha)

Pontuação
Se dois números consecutivos estiverem circulados, considere o número mais alto (mais angústia). Se os números não forem 
consecutivos, não considere o item. A pontuação é a soma dos 8 itens. Se mais de um item estiver ausente, defina o valor da escala 
como ausente. Uma pontuação igual ou superior a 10 é considerada depressão maior, 20 ou mais é depressão maior grave.

Questionário de Saúde Pessoal 

Escala de Depressão (PHQ-8)
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Pré-Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito para Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste online. 
Dirija-se a www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce573/test

1. Aproximadamente quantas pessoas vivem com depressão em todo o mundo?
A. 102 milhões
B. 257 milhões
C. 332 milhões
D. 549 milhões

2. Ansiedade e depressão são frequentemente comórbidas. Que porcentagem de 
indivíduos diagnosticados com depressão também atende aos critérios para um 
transtorno de ansiedade?

 A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%

3. Indivíduos com ansiedade e depressão têm maiores taxas de muitas doenças 
sistêmicas. Qual das alternativas a seguir NÃO demonstrou ser mais alta em indivíduos 
com distúrbios psicossociais?
A. Diabetes Melito
B. Distúrbios autoimunes
C. Doença cardiovascular
D. Todos os itens anteriores estão ligados à depressão e à ansiedade.

4. Periodontite e transtornos de ansiedade/depressão têm sido associados. Que etiologia 
é considerada subjacente a essa associação?
A. Aumento da carga inflamatória por meio de um mecanismo de estresse
B. Redução do autocuidado, como higiene bucal
C. Aumento da xerostomia por meio de ativação do nervo simpático e/ou medicamentos 

antidepressivos
D. Todos os itens anteriores foram considerados como tendo um papel.

5. Os sinais de estresse são transmitidos pelo eixo límbico-hipotalâmico-hipofisário-
adrenal ao SNC via todos os seguintes neurotransmissores, EXCETO:
A. Serotonina
B. Hormônios do estresse
C. Neuropeptídeo Y
D. Monoaminas

6. O estresse, em particular o estresse crônico, pode aumentar os sintomas depressivos 
por meio de quais dos seguintes mecanismos?
A. Aumento de hábitos deletérios e diminuição concomitante da autoestima geral
B. O estresse induz um estado hiperinflamatório sistêmico que pode, em indivíduos 

suscetíveis, levar à depressão
C. Maus mecanismos de enfrentamento podem piorar o estresse e a depressão
D. Todos os itens anteriores foram supostamente causadores da interação entre estresse e 

depressão.

7. Estudos demonstraram que a depressão está associada a maiores taxas de cárie em 
pacientes de 35-54.
A. Verdadeiro
B. Falso

http://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce573/test
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8. Nos pacientes submetidos à terapia de manutenção periodontal ativa, os níveis basais 
de depressão foram preditivos de aumento da HPS e profundidades de sondagem entre 
1 e 5 anos após a terapia inicial. O estresse ocupacional não foi associado ao aumento 
da perda de inserção clínica em cinco anos.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. Ambas as afirmações são falsas.
C. A primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação é falsa.
D. A primeira afirmação é falsa, a segunda afirmação é verdadeira.

9. Nos modelos animal e humano, o uso de antidepressivos foi associado à diminuição da 
perda de inserção clínica, perda óssea e HPS.
A. Verdadeiro
B. Falso

10. A avaliação de distúrbios de saúde mental no consultório odontológico possibilita uma 
compreensão mais completa dos fatores de risco gerais. Qual das alternativas a seguir 
é uma ferramenta que pode ser usada para avaliar sintomas depressivos no consultório 
odontológico?

 A. PHQ8
B. SPQR
C. NEWT
D. OWL

11. O cuidado interdisciplinar de indivíduos com transtornos de depressão e ansiedade 
é fundamental. Se um paciente é diagnosticado com depressão e/ou ansiedade, qual 
das seguintes opções deve ser realizada por seu médico para melhorar os desfechos de 
saúde bucal?
A. Discussão da interação entre transtornos psicossociais e saúde bucal
B. Discussão de possíveis efeitos colaterais orais de medicamentos antidepressivos e 

mecanismos para mitigar seus efeitos deletérios
C. Encaminhamento precoce para atendimento odontológico
D. Todas as anteriores.
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