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O conhecimento científico é um bem comum, particular-
mente entre os profissionais da arte de curar. 

A necessidade de facilitar e difundir esse conhecimento 
já desenvolvido reafirma o sentido da comunicação cien-
tífica. 

Sempre é motivo de celebração o aparecimento de 
novas publicações. Nesta oportunidade um novo meio 
de comunicação, com artigos que abrangem as diferen-
tes especialidades odontológicas, aproxima-se de todos 
os profissionais da América Latina.

Unindo-se às numerosas apresentações de diversos 
tipos, nas que pessoas ou equipes comunicam o resul-
tado de suas experiências, esta publicação pretende 
chegar a todos os colegas, estejam eles imersos ou afas-
tados dos âmbitos acadêmicos.

A ideia é aproximar informação atualizada acerca de 
trabalhos de pesquisa, artigos para o clínico geral e para 
o especialista, casos clínicos interessantes, difusão de 
novas técnicas, emprego de novos materiais e instru-
mental de última geração, para que sejam úteis e apro-
veitados por toda a comunidade odontológica.

Um seleto grupo de autores de diferentes nacionalida-
des, de prestígio reconhecido por seus pares, foi con-
vocado para participar desta nova experiência. Todos 
os artigos são publicados em português e em espanhol, 
a fim de que a mensagem chegue, sem dificuldades, ao 
universo latino-americano.

Os conhecimentos avançam sem pausa. A difusão des-
ses conhecimentos se massifica, veiculada pelos adian-
tamentos eletrônicos. Entretanto, continua sendo extre-
mamente prático ter à mão textos, figuras e fotografias 
para resolver casos, ou poder orientar-se diante de 
determinados casos que possam se apresentar na con-
sulta, sobretudo para os colegas que prestam serviço em 
regiões afastadas dos grandes centros. 

Na era da comunicação, a publicação científica é um 
canal muito efetivo para o feedback entre autores e lei-
tores.

Neste caso, os autores, com uma visão de verdadeiros 
professores, já consagrados em seus respectivos âmbi-
tos, difundem e compartilham suas experiências com os 
colegas, por meio desta distribuição assegurada em toda 
a região da América Latina. 

Os leitores poderão incorporar informação, avaliá-la, 
aplicá-la na prática, e até comentá-la com os próprios 
autores, por intermédio de um feedback permanente.

Despindo-nos de toda pretensão de competir com as 
prestigiosas publicações de distribuição nacional e inter-
nacional, mas com o objetivo de somar-nos à valiosa 
tarefa da difusão da ciência dental, convidamos todos 
os colegas a compartilharem este projeto que hoje dá os 
seus primeiros passos.
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RESUMO
O presente artigo traz um caso 
clínico que demonstra a impor-
tância da ortodontia na compo-
sição do tratamento multidisci-
plinar. Foi realizada uma orto-
dontia minimalista, direcionada 
apenas para a modificação da 
estética vermelha na região a 
ser reabilitada.

A técnica utilizada envolveu 
Extrusão Ortodôntica Lenta 
em 4 (quatro) dentes anterio-
res superiores, onde apenas 
um deles foi extraído e subs-
tituído por implante. O maior 
benefício trazido por este pro-
cedimento foi a recuperação 
das papilas interdentais, além 
das alturas gengivais na região 
de colo.

fissional com as especialidades afins, ainda que seja para 
poder indica-las com propriedade.

A moldura de tecidos moles que envolve a estética bran-
ca é considerada extremamente relevante no tratamento 
odontológico em áreas estéticas, pois compõe uma grande 
finalização que enriquece o conjunto da obra. Atualmente, 
além das excelentes técnicas de reconstrução cirúrgica, 
os procedimentos ortodônticos como pequenos movi-
mentos de raiz, a extrusão e intrusão ortodôntica tam-
bém tem contribuído significativamente para este fim, 
com especial atenção para a Extrusão Ortodôntica.

A antiga idéia de que a ortodontia deve protelar ou atrasar 
o final de um tratamento pode ser derrubada por dois 
grandes motivos. Em primeiro lugar, porque ela pode 
mudar completamente o tratamento e melhorar a fina-
lização do caso, e isso não pode ser considerado um 
atraso. E segundo, pelo fato de que é possível exercer 
uma ortodontia minimalista, direcionada somente à 
região com a necessidade estética, diminuindo consi-
deravelmente o tempo de tratamento que costumava 
ser de 30 meses em média em um tratamento con-
vencional. Nada impede que o paciente que já instalou 
o aparelho opte por fazer um tratamento completo, 
caso haja a necessidade do mesmo, mas isso passa 
a ser uma opção, e não uma premissa para que esta 
especialidade esteja dentre as demais que integram 
um tratamento multidisciplinar.

Deste modo, a ortodontia tem sido cada vez mais 
solicitada na composição de uma reabilitação, 
seja ela complexa ou não. A excelência que esta 
especialidade pode proporcionar na finalização 
do caso cínico é um forte aliado do cirurgião 
dentista que deseja se diferenciar.

HISTÓRICO
Os primeiros e principais relatos de extrusão 
ortodôntica datam da década de 70, onde 
Ingberg1 descobriu nesta técnica, dentre outras 
coisas, uma forma de eliminar bolsas perio-
dontais e manter um dente em estado duvi-
doso, preservando o espaço biológico para 
uma melhor reabilitação do mesmo. O autor 
constatou que esta técnica produzia osso e 
tecido gengival quando realizada de forma 
lenta, pois o processo era similar ao da 
erupção dentária, onde não havia resistên-
cia ao movimento. Por este motivo, ele a 
denominou Erupção Forçada.

Em um trabalho bem amplo, Pontoriero2 
demonstrou as primeiras formas de 
extrusão ortodôntica, ilustradas com 
casos clínicos que demonstraram 
o benefício destas, e como uti-

INTRODUÇÃO
A exigência com os tratamentos 
estéticos é hoje uma constante no 
consultório odontológico. Mais do 
que o dentista, o próprio paciente 
hoje nos procura com esta preo-
cupação, embasado muitas vezes 
no crescente número de matérias 
(muitas vezes bem estruturadas) 
que veiculam em revistas de beleza 
e bem estar.

O vasto campo da odontolo-
gia nunca esteve tão integrado, 
permitindo que a concepção da 
Multidisciplinaridade se tornas-
se uma Interdisciplinaridade. Os 
resultados cada vez mais próxi-
mos, e às vezes idênticos ao natu-
ral são a grande busca do dentis-
ta reabilitador, principalmente em 
áreas com apelo estético. O espe-
cialista tem que se dispor a ampliar 
o seu conhecimento neste sentido, 
e então permitir parcerias que pos-
sam beneficiar ainda mais os seus 
resultados. Esta busca passa a ser 
um diferencial, que implica em um 
relacionamento mínimo deste pro-
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lizar. Este trabalho incluiu casos onde a 
utilização da fibrotomia foi colocada para 

eliminar a tensão exercida nas fibras perio-
dontais, evitando que em uma extrusão orto-

dôntica houvesse a formação desnecessária 
de tecidos (ósseo e gengival).

Por muito tempo este foi um procedimento 
utilizado apenas para melhorar a condição de 

restauração de dentes a serem mantidos, ou seja, 
em uma reabilitação protética. Com a ampla uti-

lização da técnica, verificou-se a possibilidade de 
utilizar também em dentes condenados, que seriam 
substituídos por implantes, desde que o elemento 

estivesse com um periodonto saudável, ou seja, uma 
boa inserção de fibras. Neste caso, o dente poderia 
ser manipulado para que o seu meio ou região defei-
tuosa pudesse ser modificado, assim melhoraria a 
previsibilidade da subsequente colocação do implante 
naquela região3. 

A partir dos anos 90, a arquitetura gengival teve a 
sua importância ainda mais reconhecida, foi quando 
os implantes deixaram de ser apenas uma substitui-
ção funcional ao elemento perdido, e passaram a ter 
a sua estética como uma premissa para o sucesso da 
reabilitação. A maneira mais eficaz de planejar a har-
monia para a estética vermelha foi a comparação do 
lado que apresenta a deficiência com o lado oposto. 
De acordo com Garber4, a moldura dos tecidos moles 
restaurada deve ter a mesma forma tridimensional do 
dente contralateral, pois o fator determinante para 
que haja a aparência natural tornou-se o envólucro 
dos tecidos moles.

A técnica de extrusão veio para complementar o que 
seria uma incógnita ou mesmo uma dificuldade na 
recomposição da estética vermelha somente com as 
diversas cirurgias de reconstrução tecidual. Segundo 
Salama5, muitas cirurgias tem sido utilizadas para 
corrigir deformidades de bordas gengivais, mas com 
relação à papila, nenhuma delas tem acompanhado o 
mesmo grau de sucesso. 

Em tempos de valorização da estética vermelha, todo 
tratamento deve envolver a “restauração gengival”, 
que inclui a papila interdental, a forma arqueada da 
gengiva marginal livre, área de gengiva inserida, e a 
área da proeminência radicular, que devem ser todas 
similares ao dente contralateral6. A extrusão ortodôn-
tica apresenta a possibilidade de compor com outras 
técnicas um tratamento perfeito, mas o seu diferen-
cial é o fato de ser não só um método previsível, mas 
também biológico7.

CASO CLÍNICO
O caso em questão apresentou um desnível na arqui-
tetura gengival de quatro dentes consecutivos, desde 
o elemento 12 ao 22 (Fig. 1). A paciente relatou ter 
sido submetida a vários tratamentos prévios, com 
intervenções cirúrgicas, endodontia e próteses, no 
intuito de resolver um problema inicial de trauma no 
elemento 21. O resultado de todos os tratamentos 
efetuados anteriormente deixou deficiente a moldura 
dos tecidos moles desta região, onde o apelo estético 
é grande, agravado neste caso pelo fato do sorriso 
ser extremamente gengival.

A região apresentava uma perda óssea irregular, mais 
acentuada no elemento 21. Esta perda implicava na 
diminuição ou mesmo ausência de papilas interdentais, 
devido à altura insuficiente da crista óssea alveolar.

O planejamento envolveu a combinação de várias 
especialidades, dentre elas a periodontia, ortodontia, 
implante e prótese. A comunicação e interação entre 
os profissionais envolvidos foi fundamental para o 
grande sucesso do tratamento. A técnica eleita para o 
restabelecimento da estética vermelha foi a Extrusão 
Ortodôntica Lenta, em virtude principalmente da 
sua previsibilidade na recomposição das papilas, e 
teve o intuito de promover o crescimento ósseo e 
consequentemente gengival dos pontos deficientes. 
A permanência ou não do elemento 21 não era uma 
questão tão clara no início do tratamento, e o que 
determinaria este ponto seria a qualidade e quantida-
de de raiz inserida remanescente depois da realização 
da extrusão ortodôntica deste dente.

Inicialmente a paciente foi submetida a sessões de 
periodontia básica, para que houvesse descontami-
nação da área. Em seguida, determinou-se que os 
dentes a serem extruídos seriam os elementos 12, 11 e 
21. O elemento 22 a princípio seria poupado desse tra-
cionamento (mesmo sendo este o dente com a maior 
retração), pelo simples fato de ser um dente hígido. A 
extrusão implica diretamente no preparo protético do 
dente em questão, que vai perdendo a sua anatomia 
com os desgastes consecutivos inerentes à técnica. 
Além, é claro, de um possível tratamento endodôntico, 
dependendo do montante de tracionamento neces-
sário para o sucesso da técnica. Este questionamento 
só foi retomado quando as papilas já estavam pratica-
mente restabelecidas, e houve então a necessidade de 
uma finalização mais adequada entre o 21 e o 22.

Para que a paciente fosse encaminhada à fase ortodôn-
tica, foi decidido que um novo jogo de provisórios deve-
ria ser confeccionado (Fig. 2). O intuito dessa manobra é 
deixar claro o limite de colo e o formato de coroa o mais 
próximo possível do ideal. Assim o ortodontista pode 
conduzir e manipular os dentes envolvidos no processo 
com uma maior precisão.

O aparelho eleito para a condução do caso foi um 
Dentaurum Equilibrium (Técnica de Roth, slot 22), e o fio 
utilizado para a extrusão foi um NiTi 0,012 (Eurodonto). 
O aparelho foi então instalado, em um primeiro momen-
to de uma forma passiva (Fig. 3).

O primeiro dente a ser extruído foi o 21, para que, no 
caso de haver a necessidade da instalação de um 
implante, pudesse ser efetuado ainda com a ortodontia 
em andamento. Assim, depois de osseointegrado, e da 

Fig. 1. Início do caso, onde verifica-se a deficiência na arquitetura 
gengival, mais acentuada nos elementos 21 e 22. Grande perda proximal 

entre estes dentes, com ausência total de papila interdental nessa região.
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máxima acomodação dos tecidos da região peri-implan-
tar, seria possível a visualização da oportunidade de uma 
melhor finalização da estética vermelha deste dente, 
com pequenos movimentos dos dentes adjacentes ao 
implante. Neste caso, o aparelho ainda presente facilita-
ria esta manobra. O braquete deste dente foi reposicio-
nado 1 mm para apical, por 3 sessões consecutivas, com 
intervalos de 30 dias. Foi obtido um tracionamento de 
3 mm, sendo 1 mm ao mês, preconizado com unanimi-
dade pela literatura. O acompanhamento radiográfico 
foi necessário, pois pôde demonstrar precisamente a 
formação óssea no ápice do dente (Figs. 4a, 4b e 4c).

Em seguida, o mesmo processo foi realizado no dente 11, 
mas apenas uma vez (1 mm), e por último, no dente 12, 
também em apenas uma sessão com 1 mm para apical. 
Depois de quase 6 meses de tracionamento, optou-se 
pela renovação dos provisórios (Fig. 5), onde um novo 
jogo foi confeccionado. No final desta fase, foi verificada 
a necessidade da exodontia do dente 21 e subsequente 
instalação de um implante no local, pois o remanescen-
te radicular não permitiria um bom suporte para uma 
reabilitação protética. Antes que essa manobra fosse 

realizada, verificou-se a necessidade de um novo tracio-
namento do dente 21 e então do dente 22, para que a 
papila entre estes dentes ficasse simétrica com a região 
contralateral. Ambos foram extruídos mais 1 mm cada, 
um de cada vez (Fig. 6). A opção de extruir alternada-
mente e não concomitante não é por acaso. A forma-
ção da crista óssea no tracionamento simultâneo é 
menos previsível, e o maior objetivo deste tratamento 
é exatamente a recuperação da papila interdental, 
suportada pela presença da crista óssea alveolar.

O tempo de estabilização das extrusões, para que 
houvesse a maturação de todo o conjunto de 
tecidos ganhos com essa terapia foi de 6 meses. 
Então o dente foi extraído e o implante foi instala-
do de forma imediata, para que, dentro do possí-
vel, todo o ganho na arquitetura gengival fosse 
mantido (Fig. 7). Os demais dentes também 
tiveram os seus provisórios substituídos, com 
o intuito de finalizar a anatomia da estética 
vermelha comprimindo os tecidos moles 
adjacentes com o formato do provisório 
(Figs. 8 e 9).

Fig. 2. Remoção dos 
provisórios antigos 
(para confecção 
de novos), pois 
apresentavam 
os limites 
dentogengivais 
inadequados.

Fig. 4a. Rx periapical 
com o início da 
extrusão do dente 21.

Fig. 3. Instalação 
do aparelho 
ortodôntico fixo 
sobre os provisórios 
novos, de uma 
forma passiva, ainda 
sem ativação.

Fig. 4b. Rx periapical 
do 2o mês de extrusão 
do dente 21. Atenção 
para o trabeculado 
ósseo em formação, 
ainda rarefeito na 
região. 

Fig. 4c. Rx periapical 
com o final da 1a 
fase de extrusão do 
dente 21. 

Fig. 5. Nova troca de provisórios após a extrusão 
dos elementos 12, 11 e 21.

Fig. 6. Sobrecorreção da extrusão do dente 21, e 
extrusão do dente 22, para a melhora da papila 
entre 21 e 22.

Fig. 7. Rx periapical 
do implante 
instalado, já com o 
abutment definitivo 
e provisórios dos 
dentes 12 a 22.

Fig. 8. Repreparo dos elementos 12 a 22 para 
substituição dos provisórios.

Fig. 9. Provisórios novos nos dentes 12 a 22, para 
condicionar perfil de emergência do implante e 
arquitetura gengival dos demais dentes trabalhados.
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pode ser verificado uma formação irregular de tecido 
conjuntivo, ainda não epitelizado durante o movimen-
to, denominado de “Retalho Vermelho”11. O traciona-
mento exercido na extrusão ortodôntica lenta pode 
melhorar ou até compor uma crista óssea alveolar 
debilitada, o que dá um suporte à papila interdental.

O caso apresentado foi tratado com Extrusão Ortodôntica 
Lenta, mas ambas as formas tem uma ótima aplicação na 
finalização de casos estéticos. As limitações do uso da 
técnica são poucas, inclusive com relação ao montante 
de inserção periodontal necessário para que a extrusão 
seja realizada. Desde que um terço ou até um quarto de 
raiz esteja inserida, de forma saudável e controlada, o 
dente pode ser tracionado12.

A técnica apresentada, neste caso, é desenvolvida com 
um processo de reposicionamentos consecutivos do 
braquete no sentido apical, e uso de fios com memória 
(níquel-titânio). A quantidade de movimento realizado 
neste tratamento foi baseada no que consta em grande 
parte da literatura, que coloca uma extrusão lenta como 
1,0 a 1,5 mm ao mês. Desta forma, o periodonto pode 
produzir osso de forma saudável e definitiva13-15. Como o 
caso apresentava uma complexidade maior, e não esta-
va centralizado em apenas um dente, a opção do movi-
mento extremamente conservador, com apenas 1mm ao 
mês foi a eleita, para que a técnica pudesse apresentar 
o seu potencial máximo de formação óssea, não abrindo 
margem para fracassos desnecessários. 

A aposição óssea inicia-se na região do ápice radicular, 
e sequencialmente na crista óssea alveolar16. Em função 
disso, em alguns casos mais extensos, a visualização do 
sucesso da técnica pode demorar um pouco a apare-
cer. O acompanhamento radiográfico do caso torna-se 
uma excelente ferramenta de visualização da formação 
óssea, e foi utilizado neste caso desde o início.

Em ambos os procedimentos, tanto para extusão lenta 
quanto para rápida, os dentes devem ter a superfície 
incisal e a palatina desgastada, para que não haja o 
contato prematuro, que passaria a ser um trauma, atra-
palhando a formação óssea necessária9. Este processo 
deve ser repetido preferencialmente a cada consulta de 
reposicionamento do braquete. Ao longo da exrusão, a 
movimentação apresenta uma característica peculiar de 
fazer com que a raiz possa invadir a tábua óssea vesti-

O aparelho foi removido 3 meses depois da instalação 
do implante, tempo suficiente pra que houvesse a inte-
gração deste com o osso, e que a estética peri-implantar 
pudesse ser condicionada pelos provisórios.

A reabilitação foi então finalizada com facetas e coro-
as de porcelana (Fig. 10), nos quatro dentes anterio-
res, 12, 11, 21 e 22 (Figs. 11, 12 e 13). 

RELATO DA TÉCNICA E DISCUSSÃO
A extrusão ortodôntica resume-se no tracionamento de 
um ou mais dentes no sentido oclusal (ou da sua erup-
ção), com o uso de aparatos e fios ortodônticos, apoia-
dos normalmente em dois pilares, mesial e distal, adja-
centes ao(s) elemento(s) em questão8. Estes elementos 
(pilares) também devem estar em boas condições de 
saúde periodontal, preferencialmente sem mobilida-
de. Caso haja algum destes comprometimentos, estes 
devem ser submetidos a prévio tratamento periodontal, 
e esplintados a mais um ou dois dentes adjacentes, para 
que a resultante de forças possa agir somente no dente a 
ser extruído. O apoio pode ser feito inclusive em implan-
tes definitivos ou transitórios9.

Os objetivos deste processo são variados. É uma técnica 
que pode ser dividida em dois tipos, pois constatou-se 
que pode ser realizada de formas distintas: extrusão 
ortodôntica rápida e extrusão ortodôntica lenta. 

Na primeira delas acontece como um tracionamento 
rápido, com forças mais pesadas e intervalos mais cur-
tos, onde não há o objetivo de crescimento tecidual. Em 
alguns casos a arquitetura gengival está satisfatória, e 
o tracionamento acontece fundamentalmente para que 
alguma lesão radicular de um dente em bom estado 
possa passar de subgengival para supragengival. Então 
este dente pode ser restaurado sem que o seu espaço 
biológico seja invadido10.

A outra forma, e mais comum de extrusão ortodôn-
tica encontrada e relatada na literatura é a Extrusão 
Ortodôntica Lenta, onde a resposta do periodonto ao 
estímulo do tracionamento é a formação de osso e 
tecido gengival. Esta acontece de forma lenta e con-
tínua, com forças leves e intervalos maiores. Ao longo 
do seu ciclo ela pode apresentar 4 (quatro) fases 
distintas, onde a partir da metade do tratamento 

Fig. 10. 
Peças em 

porcelanas 
a serem 

instaladas 
nos dentes 

12, 11, 21 e 22.

Fig. 11. 
Reabilitação 
finalizada,  
vista pelo perfil 
direito do 
paciente.

Fig. 12. 
Reabilitação 

finalizada, 
vista anterior 
do paciente.

Fig. 13. 
Reabilitação 
finalizada, vista 
pelo perfil 
esquerdo do 
paciente.
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A sua versatilidade e eficácia permitem que ela seja uti-
lizada para complementar ou para substituir as cirurgias 
restauradoras, principalmente em áreas de apelo estético.

O seu grande diferencial está na composição da papila 
interdental em áreas com deficiência na moldura de teci-
dos moles.
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bular. Em muitos casos ela é reabsorvida, o que dificulta 
a instalação do implante. Para que isso não aconteça, 
diversas técnicas podem ser empregadas para que haja 
um bom controle de torque do dente em movimento8.

Dependendo do volume de extrusão exigida, em alguns 
casos são necessários até 3 jogos de provisórios ao longo 
do tratamento, e na troca de provisórios, uma atenção 
especial deve ser dada ao sobrecontorno17. Quando o 
dente é extruído, cada vez mais a porção menos volumosa 
da raiz chega ao nível do colo, então o diâmetro mésio-dis-
tal da raiz passa a não ser mais compatível com a realidade 
da coroa do dente. Neste caso, os provisórios que forem 
confeccionados para esta fase devem ser muito bem adap-
tados com a respectiva margem, pois se o limite da prótese 
não tiver um bom acabamento com a raiz do dente, o risco 
de contaminação por acúmulo de placa naquela região é 
grande. O periodonto tem que trabalhar a favor da remo-
delação óssea, e não para solucionar qualquer infecção 
ocasionada pela presença de placa bacteriana.

Cada dente extruído requer um mínimo de sobrecor-
reção, pois tanto na confecção de uma nova prótese 
para o dente que permanecerá, quanto à substituição 
por um implante, a acomodação tecidual característica 
destas manobras faz com que haja uma perda de volu-
me tecidual. Prevendo isto, a sobrecorreção do tracio-
namento deve ser entre 1 a 2 mm, com maior atenção 
para os casos voltados ao implante. Este, sempre que 
possível, deve ter a sua instalação imediata, ou seja, em 
um mesmo tempo cirúrgico da exodontia3.

O tempo de estabilização pós extrusão dos dentes 
tracionados neste tratamento foi de 6 meses, tempo 
suficiente para que o osso tracionado possa ser formado 
e maturado, dando um bom suporte para a instalação 
subsequente do implante. Esta é uma questão que não 
encontra unanimidade na literatura, com relatos que 
variam de 2 a 8 meses3,18. Uma boa interpretação para 
este ponto foi colocado por Brindis e Block19, em 2009. 
Os autores afirmaram que o tempo total de extrusão, os 
intervalos entre as consultas, e o tempo de estabilização 
depende do tipo de periodonto e quantidade de tecido 
ósseo, ou seja, da resistência imposta pela estrutura.

Vale ressaltar que o caso apresentado mostrou o ganho 
tecidual acontecendo com o uso de um procedimento 
minimamente invasivo. Neste caso pode ser constatado 
que a técnica utilizada estendeu o seu benefício inclusive 
à textura do tecido tracionado, onde até mesmo a cicatriz 
pré-existente, de uma cirurgia realizada na região do dente 
21 foi eliminada a partir do momento em que as fibras do 
tecido foram alongadas. Para concluir, o maior ganho obti-
do foi o recobrimento da raiz do dente 22, mesmo antes da 
sua extrusão. Este benefício ocorreu em função da extru-
são do dente 21, que trouxe o pico da crista óssea entre 
estes dois dentes para o sentido coronal, o que permitiu 
a formação da devida papila interdental, permanecendo 
assim mesmo depois da instalação do implante. Neste 
caso, o volume da papila é dado pela altura da inserção 
periodontal do dente adjacente ao implante5.

CONCLUSÃO
Os benefícios da extrusão ortodôntica lenta apresentam-
se cada vez mais expressivos. A técnica ode ser utilizada 
em vários dentes consecutivos, alternando finalizações 
para próteses e implantes.
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As bactérias no sistema de canais radiculares 
provocam a formação de lesões inflamatórias 
periapicais1. O objetivo do tratamento dos ca-
nais radiculares é eliminar as bactérias do ca-
nal infectado e prevenir a reinfecção. A limpeza 
biomecânica reduz em grande medida a quan-
tidade de bactérias2. No entanto, os estudos 
demonstraram que as bactérias frequentemen-
te persistem3. Como consequência, a irrigação 
com fortes agentes antibacterianos é imperati-
va, a fim de completar o processo de limpeza e 
conformação.

A irrigação é definida como: “lavagem de uma 
cavidade ou ferida com água ou um líquido com 
medicação”; e aspiração como: “o processo de 
retirar líquidos ou gases do organismo mediante 
um dispositivo de sucção”. 

Por outro lado, define-se desinfetante como 
agente que destrói ou inibe a atividade dos mi-
croorganismos causadores de doença3.

Os objetivos da irrigação em endodontia são 
mecânicos, químicos e biológicos. Os objetivos 
mecânicos e químicos incluem o seguinte: 1) 
eliminar restos por arrasto, 2) lubrificar o canal, 
3) dissolver tecido orgânico e inorgânico, 4) 
capacidade para prevenir a formação de uma 
camada de lama dentinária durante a instru-
mentação ou dissolvê-la quando se forme, e 
5) ação branqueadora. A função biológica dos 
irrigadores se relaciona com seu efeito antimi-
crobiano, mais especificamente: 1) alta eficácia 
contra microorganismos planctônicos anae-
róbios e facultativos, e organizados em biofil-
mes, 2) capacidade para inativar endotoxinas, 
e 3) “efeito” não tóxico ao entrar em contato 
com tecidos vitais, não cáustico para os teci-
dos periodontais e baixo potencial para causar 
uma reação anafilática4.

Para que o objetivo mecânico seja bem-sucedido 
é necessário um conhecimento da hidrodinâmi-
ca da irrigação. A eficácia da irrigação do canal 
radicular, em termos de eliminação de detritos e 
erradicação de bactérias, depende de vários fa-
tores tais como: profundidade de penetração da 
agulha, diâmetro do canal radicular, diâmetro in-
terno e externo da agulha, pressão de irrigação, 
viscosidade do irrigador, a velocidade do irriga-
dor na ponta da agulha, e do tipo e da orientação 
do bisel da agulha5.

Profundidade de penetração da agulha: deve-
se considerar que o comprimento e a largura da 
agulha de irrigação, em relação às dimensões do 
canal radicular, é de vital importância para a efeti-
vidade da irrigação (Fig. 1).
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Fig. 1. Exemplo de distintos tipos de agulhas para a irrigação 
endodôntica.

Diâmetro do canal radicular: vários estudos 
demonstraram a necessidade de preparo api-
cal número #40 e conicidade adequada (0,04) 
para que o irrigador se encaixe no terço api-
cal6,7.

Diâmetro externo da agulha: o diâmetro ex-
terno é de importância para a profundidade de 
introdução dentro do canal radicular e para a ri-
gidez da ponta. As agulhas comuns de irrigação 
têm um diâmetro externo de 0,40 mm (calibre 
27), mas há, também, pontas de irrigação es-
peciais com diâmetros externos de 0,30 mm 
(calibre 30)5.

Pressão de irrigação: o diâmetro interno deter-
mina a pressão necessária para mover o êmbolo 
da seringa e a velocidade com a que o irrigador 
é ejetado. As agulhas finas requerem mais pres-
são sobre o êmbolo e o irrigador sai com maior 
velocidade que nas agulhas de maior calibre, nas 
quais sai maior quantidade de irrigador, mas não 
se podem introduzí-las com tanta profundidade. 
A agulha Stropko Flexi-Tip (calibre 30) é fabri-
cada de níquel–titânio (NiTi) para melhorar a pe-
netração em canais radiculares curvos4. 

Tipo e orientação do bisel da agulha: para melho-
rar a segurança da irrigação e impedir a extrusão 
apical do irrigador, algumas agulhas liberam a 
solução por aberturas laterais e apresentam uma 
ponta fechada em forma segura. A orientação do 
bisel é essencial para produzir um efeito de tur-
bulência na parede do conduto radicular.

A função biológica dos irrigadores está relacio-
nada ao seu efeito antimicrobiano. O irrigador 
endodôntico ideal deveria possuir as seguintes 
características8.
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ma do canal radicular11,12. O NaOCl em concentrações ele-
vadas tem maior capacidade de dissolução do tecido13, 
mas, mesmo em baixas concentrações, quando usado 
com grandes volumes, pode ser igualmente efetivo14,15. 
As concentrações elevadas do NaOCl são mais tóxicas 
que as baixas concentrações16.

Capacidade de dissolução de tecidos

Foi estudada a dissolução do tecido de polpa bovina 
com o NaOCl (0,5, 1,0, 2,5 e 5,0%) in vitro em dife-
rentes condições10. Concluiu-se que: 1) a velocidade de 
dissolução dos fragmentos de polpa bovina era dire-
tamente proporcional à concentração da solução do 
NaOCl, e era maior sem o agente tenso ativo; 2) com 
elevação da temperatura, a dissolução do tecido de 
polpa bovina era mais rápida; 3) quanto maior era a 
concentração inicial, menor era a redução de pH10. 

Segurança
Na bibliografia odontológica se descrevem vários aci-
dentes durante uma irrigação do canal radicular, que 
variam desde dano à roupa do paciente, contato do 
irrigador com os olhos do paciente ou do operador, in-
jeção através da cavidade apical e reações alérgicas ao 
irrigador, e, até uso inadvertido de um irrigador como 
solução anestésica5.

Se acontecer uma passagem de NaOCl através do ápi-
ce, os principais sintomas são: crise dolorosa imediata 
grave; edema imediato dos tecidos brancos vizinhos; 
possível extensão do edema sobre o lado lesado da 
face, o lábio superior ou a região infraorbital; san-
gramento profuso do canal; sangramento intersti-
cial profuso com hemorragia da pele e da mucosa 
(equimose); sabor a cloro e irritação da garganta 
depois da injeção no seio maxilar; infecção secun-
dária; anestesia ou parestesia reversível. 

A terapêutica proposta inclui: informação ao 
paciente sobre a causa, o tipo e a gravidade 
da complicação; controle da dor com anes-
tesia local e analgésicos; em casos graves, 
remoção do paciente para um hospital; 
compressas frias extraorais para reduzir 
o inchaço. Após um dia: compressas 
mornas e enxaguatórios bucais mor-
nos frequentes para estimular a cir-

HIPOCLORITO DE SODIO
O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução de irri-
gação de uso mais frequente. É um excelente agente 
antibacteriano, capaz de dissolver tecido necrótico e 
vital da polpa, os componentes orgânicos da dentina 
e o biofilme9. 

Modo de ação
Quando o hipoclorito entra em contato com as proteínas 
dos tecidos, forma-se nitrogênio, formaldeído e acetal-
deído em pouco tempo, o hidrogênio dos grupos imino 
(-NH-) é substituído por cloro (-N.Cl-) para formar clo-
raminas que desempenham um papel importante para a 
efetividade antimicrobiana. Como consequência, o teci-
do necrótico e a coleção purulenta se dissolvem. O hipo-
clorito de sódio é uma base forte (pH>11). O incremento 
de temperatura aumenta, significativamente, o efeito an-
timicrobiano do hipoclorito de sódio10. Estrela10 informou 
que NaOCl apresenta um equilíbrio dinâmico que atua 
como solvente orgânico e que degrada ácidos graxos 
e os transforma em sais (sabão) e glicerol (álcool), que 
reduz a tensão superficial da solução remanescente 
(reação de saponificação).

Concentrações
A bibliografia apresenta considerável variação em re-
lação à concentração efetiva do NaOCl como irrigador 
endodôntico. Usa-se o NaOCl em soluções de concen-
tração entre 0,5 e 5,25%. Os estudos clínicos demonstra-
ram que tanto as concentrações baixas como as altas são 
igualmente efetivas para reduzirem as bactérias do siste-

Tabela 1. Características de uma  
solução irrigadora ideal8

1. Ser efetivo germicida e fungicida.

2. Não ser irritante para os tecidos periapicais.

3. Manter a estabilidade em solução.

4.  Ter efeito antimicrobiano prolongado e ter efeito  
antibacteriano sustentado depois do uso. 

5.  Ser ativo em presença de sangue, soro e derivados 
proteicos do tecido. 

6.  Ser capaz de eliminar por completo a camada da  
lama dentinária.

7.  Ter baixa tensão superficial.

8. Poder desinfetar a dentina e seus túbulos. 

9.  Não deve interferir com a reparação dos tecidos  
periapicais.

10.  Não manchar a estrutura do dente.

11. Ser capaz de inativar-se em um meio de cultura.

12.   Não deve induzir uma resposta imune celular. 
Não deve ser antigênico, tóxico ou carcinogênico  
para as células dos tecidos que rodeiam o dente.

13.  Não deve ter efeitos adversos sobre as propriedades 
físicas da dentina exposta. 

14.  Não deve ter efeitos adversos sobre a capacidade 
seladora dos materiais de obturação.

15. Ter aplicação conveniente. 

16. Ser de custo relativamente baixo.

Nenhum irrigador único pode cumprir todas as ações 
requeridas para a irrigação.

Tabela 2. Classificação de soluções  
irrigadores atuais

A. Irrigadores químicos:

a. Agentes de dissolução de tecidos: NaOCl

b. Agentes antibacterianos: 
I.  Bacteriostáticos: CHX
II. Bactericidas: antibióticos

c. Agentes quelantes:
I. EDTA

B. Irrigadores naturais:

a.  Possíveis agentes antibacterianos:  
p. ex.: chá verde, Triphala



10

pode ter efeitos bacteriostáticos e bactericidas. Com 
alta concentração, o CHX atua como detergente, e ao 
danificar a membrana celular causa precipitação do 
citoplasma e, desse modo, exerce seu efeito bacteri-
cida (Fig. 3). 

Aplicação da clorexidina  
em endodontia
O CHX foi estudado em endodontia como irrigador 
e medicamento intra-canal, tanto in vivo 32-35 como 
in vitro24,23,36-39. In vitro, o CHX tem eficácia antimicro-
biana similar, ou inclusive melhor que Ca(OH)

2
40. No-

tavelmente, o CHX na percentagem de 2% foi muito 
efetivo para eliminar um biofilme do E. faecalis41. In 
vivo, inibe a reabsorção inflamatória externa radicu-
lar induzida para experimentação, quando foi aplica-
do durante 4 semanas42. Em canais radiculares infec-
tados, reduz as bactérias com igual efetividade que 
Ca(OH)

2
, quando aplicado durante uma semana32. 

Diferentemente de Ca(OH)
2
, o CHX tem substancial 

atividade antimicrobiana, e, sobre a dentina radicu-
lar, pode prevenir a colonização bacteriana das pa-
redes do canal radicular durante períodos prolon-
gados23,29. Este efeito depende da concentração do 
CHX, mas não do seu modo de aplicação, que pode 
ser como líquido, gel ou um dispositivo de liberação 
controlada36. Também foi estudado detalhadamente 
o CHX e a união com a dentina, sobretudo devido ao 
seu efeito inibidor de MMP de amplo espectro, por 
isso o CHX pode melhorar significativamente a esta-
bilidade da união resina-dentina.

MATERIAIS DESCALCIFICANTES
Durante o preparo do canal radicular, forma-se uma 
camada de lama dentinária. A lama dentinária é com-
posta por tecido orgânico e inorgânico. Além dos 
ácidos fracos, as soluções para remover a camada 
de lama dentinária incluem peróxido de carbamida, 
diacetato de aminoquinaldinio (quer dizer, Salvizol) e 
EDTA4.

EDTA, ÁCIDO CÍTRICO
Normalmente se usa EDTA em uma concentração 
de 17%. Elimina a lama dentinária em menos de um 
minuto, se o líquido pode chegar até a superfície da 

culação sistêmica local. Consultas diárias 
para controlar a recuperação do paciente. 

Não é obrigatória a administração de anti-
bióticos, somente em casos de risco elevado 

ou evidências de infecção secundária. Não é 
obrigatória a administração de anti histamíni-

cos e/ou corticosteroides e pode ser objeto de 
controvérsia. Justifica-se continuar a terapia en-

dodôntica com solução fisiológica estéril ou clo-
rexidina como irrigadores do canal radicular. 

Medidas de proteção incluem o uso de babador 
plástico para proteger a roupa do paciente, a utili-
zação de óculos protetores para o paciente e para 
o operador, o uso de dique de borracha para iso-
lar o dente durante o tratamento, o uso de agul-
has Luer-Lok com saída lateral para a irrigação do 
canal radicular, agulha de irrigação ao menos 2 mm 
mais curta que o comprimento de trabalho (Fig. 2). 
Evitar a colocação em cunha da agulha dentro do 
canal radicular. Evitar a pressão excessiva durante 
a irrigação.

CLORHEXIDINA
O gluconato de clorexidina (CHX) é um agente an-
timicrobiano de amplo espectro que foi recomenda-
do para a desinfecção do canal radicular17,18. Quando 
usado como irrigador ou medicação de intracondu-
to, sua eficácia antibacteriana é comparável à do 
NaOCl19,21, e é efetivo contra certas cepas bacteria-
nas resistentes ao NaOCl19,22. A exposição prolonga-
da da dentina radicular ao CHX pode repartir uma 
propriedade antimicrobiana residual à superfície da 
dentina19,21,23,24. O CHX tem baixo grau de toxicida-
de25; no entanto, sua incapacidade para dissolver 
matéria inorgânica pode ser um inconveniente para 
o uso clínico26.

Modo de ação
O CHX é um agente antimicrobiano de amplo espec-
tro, ativo contra bactérias gram-positivas e gram-ne-
gativas, e leveduras27. Devido à sua natureza catiôni-
ca, o CHX é capaz de se fixar eletrostaticamente às 
superfícies de carga negativa das bactérias28, por isso 
é nocivo às camadas externas da parede celular e a 
torna permeável29-31. Segundo a concentração, o CHX 

Fig. 2. Agulha de irrigação com um mínimo de 2 mm mais curta 
que a longitude de trabalho.

Fig. 3. Estrutura química da molécula de clorexidina.
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e Hypoclean B, com valores de tensão superficial que 
eram significativamente inferiores (P<0,01) a Chlor-Xtra 
e 5,25% de NaOCl. Devido a sua baixa tensão superficial 
e ao aumento de contato com as paredes de dentina, 
esses novos irrigadores podem penetrar mais rapida-
mente às em áreas não instrumentadas do sistema de 
canal radicular, além de permitir uma difusão mais rá-
pida, o que produz maior efetividade antimicrobiana e 
maior capacidade de dissolução do tecido da polpa.

Em contraste, Jungbluth et al.52, comparou as pro-
priedades físico-químicas destes produtos e in-
vestigou seu impacto em diluições de 1% sobre 
a dissolução de tecido de polpa de bovino. Não 
se detectaram diferenças entre as soluções, com 
ou sem detergente. A diferença entre os estudos 
pode estar relacionada à falta de padronização 
experimental, tais como a utilização de diferen-
tes concentrações de diluições (P. ex. 6% vs. 
1%) e de diversos tipos de tecidos utilizados 
em cada estudo.

Por último, Wang et al.53, avaliou a efetividade 
da desinfecção da dentina, por meio de dis-
tintas soluções antibacterianas em presença 
e ausência de detergentes, mediante o uso 
de um novo modelo de infecção de denti-
na e microscopia de varredura laser con-
focal (CLSM). A adição de detergentes 
às soluções desinfetantes usadas no  

parede do canal radicular (Fig. 4). O processo descal-
cificante é autolimitante, porque o quelante se esgota. 
Embora o ácido cítrico pareça ser ligeiramente mais 
potente que o EDTA, em uma concentração similar, 
ambos os agentes mostram igual eficiência para a eli-
minação da lama dentinária. Além de sua capacidade 
de limpeza, os quelantes agem no biofilme que pode 
estar aderido às paredes do conduto radicular (Kishor 
Gulabivala, comunicação pessoal). Isto explicaria por-
que um irrigador EDTA demonstrou ser muito supe-
rior à solução fisiológica para reduzir a microbiota 
intra-canal, apesar de sua capacidade antisséptica 
relativamente limitada. 

Adicionaram-se antissépticos tais como compostos 
de amônio quaternário (EDTAC) ou antibióticos de 
tetraciclina (MTAD) aos irrigadores EDTA e ácido 
cítrico, respectivamente, a fim de incrementar sua 
capacidade antimicrobiana. No entanto, seu valor 
clínico é questionável. O EDTAC apresenta eficácia 
de remoção da lama dentinária similar ao EDTA, mas 
é mais cáustico. Agentes quelantes em forma de 
líquido ou pasta podem ser aplicados. Geralmente se 
usa peróxido de uréia como veículo. As investigações 
demonstram que em lugar de reduzir a tensão física 
sobre os instrumentos rotatórios como se supunha, 
os lubrificantes à base de carbowax podem não ter 
efeito algum, ou efeito contraproducente, segundo a 
geometria do instrumento43.

SOLUÇÕES IRRIGADORAS COM  
ACRÉSCIMO DE DETERGENTE
Agentes tenso ativos foram adicionados a vários no-
vos irrigadores, a fim de reduzir a tensão superficial e 
melhorar sua capacidade de permeabilização. Smear 
Clear (SybronEndo, Orange, CA), Chlor-Xtra (Vista 
Dental, Racine, WI) e CH plus (Vista Dental, Racine, 
WI) MTAD e QMiX são exemplos de irrigadores à base 
de EDTA, NaOCl e CHX que contêm detergentes tenso 
ativos49 (Fig. 5).

Vários estudos analisaram as propriedades antibac-
terianas e a capacidade de permeabilização destes 
novos irrigadores com resultados contrastantes; Wi-
lliamson et al.50 criou um biofilme de monocultura de 
um isolamento clínico de Enterococcus faecalis e de-
terminou a suscetibilidade, contra quatro irrigadores 
antimicrobianos. Os biofilmes foram submetidos a 
exposições de 1, 3 e 5 minutos a um dos seguintes 
irrigadores: 6% de hipoclorito de sódio (NaOCl), 2% 
de gluconato de clorexidina (CHX), ou um de dois 
novos produtos, 6% do NaOCl com modificadores de 
superfície (Chlor-Xtra) ou 2% CHX com modificado-
res de superfície (CHX-Plus) (Vista Dental Products, 
Racine, WI). Foi colocada a hipótese de que NaOCl 
e CHX seriam igualmente efetivos e que a adição de 
modificadores de superfície melhoraria a atividade 
bactericida dos respectivos irrigadores, comparados 
com as formulações originais. Os resultados indica-
ram que 6% de NaOCl e Chlor-Xtra eram superiores 
contra o filme de E. faecalis, comparado com 2% de 
CHX e CHX-Plus.

Seguindo uma linha similar, Palazzi et al.51 estudou as 
novas soluções com 5,25% de hipoclorito de sódio 
modificado com agentes tenso ativos, Hypoclean A 

Fig. 4. Imagem SEM da parede da dentina após a aplicação 
de EDTA.

Fig. 5. Soluções de irrigador com acréscimo de detergente.
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Fig. 6A. Interação após de mesclar 2,5% de 
NaOCl com CHX.

Fig. 6B. Interação após mesclar 2,5% de NaOCL 
com QMiX.

Fig. 6C. Interação após mesclar 5% de NaOCL 
com QMiX.

presente estudo incrementou seus efeitos 
antibacterianos contra E. faecalis nos túbu-

los da dentina. Quando usado como único 
agente, o CTR mostrou efetividade antibacte-

riana comparável a 2% de NaOCl, 2% de CHX e 
2/4% de LPI.

MTAD
Um novo composto com propriedades quelante 
e antibacteriana combinadas57,58 foi desenvolvi-

do. MTAD (BioPure MTAD; Dentsply Tulsa Dental 
Specialties, Tulsa, OK) é uma mescla de doxiciclina, 
ácido cítrico e Tween 8057. Aplica-se como enxá-

gue final de 5 minutos, depois da instrumentação do 
canal e irrigação com 1,3% de NaOCl58. Estudos pre-
liminares in vitro sugeriram a efetiva eliminação de 
bactérias do canal radicular pela ação de MTAD58,59, 
mas posteriores estudos in vivo não apresentaram es-
tes resultados60-63.

QMIX 
O QMiX é um dos novos produtos de combinação in-
troduzidos para a irrigação do canal radicular54. Re-
comenda-se seu uso ao final da instrumentação, de-
pois da irrigação com NaOCl. O QMiX elimina a lama 
dentinária (depois do NaOCl) tão bem, ou melhor 
que EDTA55; além disso, QMiX tem forte efeito anti-
bacteriano em bactérias planctônicas e no biofilme48. 
Estudos recentes também indicam boa penetração e 
destruição bacteriana na dentina infectada, com in-
tensidade similar a 6% de NaOCl e mais forte que 2% 
de NaOCl e 2% de CHX55,56. O QMiX contém EDTA, 
CHX e um detergente; obtém-se como solução limpa 
pronta para usar.

COMBINAÇÃO DE SOLUÇÕES 
DE IRRIGAÇÃO
Infelizmente, ocorrem algumas interações negativas 
quando se mistura NaOCl e CHX ou QMiX (Figs. 6A, 
6B, 6C). O subproduto formado é PCA (paracloroa-
nilina), e devido à sua potencial toxicidade, deve-se 
evitar sua formação64-66. Grawehr67 estudou as inte-
rações de EDTA com NaOCl. Concluíram que EDTA 
mantinha sua capacidade para formar complexos de 
cálcio quando mesclado com NaOCl, mas EDTA in-

terferia na capacidade de dissolução dos tecidos do 
NaOCl e virtualmente não se detectava cloro livre nas 
combinações. Do ponto de vista clínico, isto sugere 
o uso separado de EDTA e NaOCl. Em um regime de 
irrigação alternativo, devem-se administrar grandes 
quantidades de NaOCl para lavar o remanescente de 
EDTA. A combinação de CHX e EDTA produz uma 
precipitação branca. Rasimick et al.68 relataram que, 
se-a precipitação implica a degradação química de 
CHX. A precipitação foi produzida e se redissolveu 
em uma quantidade conhecida de ácido trifluoro-
acético diluído. Baseados nos resultados, CHX forma 
um sal com EDTA, em vez de ser submetido a uma 
reação química.

NOVAS TÉCNICAS E DISPOSITIVOS  
DE IRRIGAÇÃO E DESINFECÇÃO
Devido à complexa natureza da anatomia do canal ra-
dicular, a limpeza químico-mecânica e a conformação 
não são suficientes para eliminar de forma previsível 
as colônias bacterianas dos canais laterais e inclusive 
dos deltas do terço apical. Ao longo da história da 
endodontia, os esforços realizados para desenvolver 
sistemas mais efetivos de provisão de irrigadores e 
de agitação para a desinfecção dos canais radiculares 
foram permanentes. Estes sistemas podem ser clas-
sificados em duas amplas categorias: as técnicas de 
agitação manual e os dispositivos de agitação assisti-
da por máquinas69.

Seringas convencionais com diversos diâmetros de 
agulha foram sugeridas, escovas manuais e cones 
ajustados de guta percha como métodos manuais 
para levar o irrigador até a profundidade do canal. 
Além destas técnicas convencionais de irrigação, fo-
ram propostas e estudadas outras técnicas para a des-
infecção da cavidade endodôntica, inclusive sistemas 
laser e ozônio gasoso. Recentemente se apresentaram 
novos dispositivos para a irrigação e/ou a desinfecção 
endodôntica, entre os que se encontam a lima auto-
ajustável (Self Adjusting File, SAF, ReDent, Raanana, 
Israel), o sistema endoativador (EndoActivator Dents-
ply Tulsa Dental Specialties), a irrigação passiva ultras-
sônica, EndoVac (Discus, Culver City, CA, Estados Uni-
dos), o irrigador Vista (Vista Dental Products, Racine, 
WI, Estados Unidos). 
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Endoativador
O sistema endoativador da Dentsply Tulsa Dental 
Specialties utiliza pontas seguras, não cortantes, de 
polímeros em uma peça manual, fácil de usar, que 
agita de forma rápida e vigorosa as soluções de irri-
gador durante a terapia endodôntica (Fig. 7). Baseia-
se na vibração sônica (de até 10.000 cpm) de uma 
ponta plástica no canal radicular. O sistema conta 
com 3 tamanhos de ponta diferentes. Em um estudo 
recente70 analisou-se a segurança de diversos siste-
mas de irrigação intra-canal por meio da medição da 
saída apical do irrigador. A conclusão foi que o En-
doActivator causa uma saída mínima, embora esta-
tisticamente insignificante, de irrigador fora do ápice 
quando se administra irrigador na câmara pulpar e se 
coloca a ponta do instrumento no canal radicular, e se 
inicia a energia sônica do EndoActivator. 

Ativações passivas ultrassônicas
Na bibliografia se descrevem dois tipos de irrigação 
ultrassônica; um que combina a irrigação com ins-
trumentação ultrassônica simultânea (UI) e outro 
sem instrumentação simultânea, denominada irri-
gação ultrassônica passiva (PUI). Durante a UI a lima 
é colocada intencionalmente em contato com a pa-
rede do canal radicular. Demonstrou-se que a UI é 
menos efetiva para retirar tecido de polpa simulado 
do sistema de canal radicular ou lama dentinária da 
parede do canal radicular, que PUI71,72 (Fig. 8). Isto 
pode ser explicado por uma redução do fluxo acús-
tico e pela cavitação64. Uma vez que a anatomia do 
canal radicular é complexa65, e um instrumento nun-
ca estará em contato com toda a parede do canal 
radicular74. Como consequência, a UI poderia causar 
o corte incontrolado da parede do canal radicular 
sem uma limpeza efetiva.

A irrigação ultrassônica passiva foi descrita por pri-
meira vez por Weller et al.71. A PUI se baseia na trans-
missão de energia acústica de uma lima oscilante e um 
arame liso até um irrigador no canal radicular. A ener-
gia é transmitida mediante ondas ultrassônicas e pode 
induzir fluxo acústico e cavitação do irrigador72. Uma 
vez que o canal radicular foi esculpido com a forma da 
lima apical mestra (independentemente da técnica de 
preparo usada), introduz-se uma lima pequena ou um 
arame liso (por exemplo, tamanho 15) no centro do ca-
nal radicular, até a região apical. Quando usada a ati-
vação ultrassônica do irrigador NaOCl, em aparência 
é importante aplicar o instrumento ultrassônico após 
ter completado o preparo do canal. Um instrumento 
de oscilação livre causará mais efeito de ultrassom na 
solução de irrigação que, quando fixo às paredes do 
canal75. Entretanto, não afirmar com clareza quais são 
os riscos e os benefícios neste ponto. 

EndoVac
EndoVac (http://www.discusdental.com/endo) é um 
sistema combinado de irrigação–evacuação. O irriga-
dor sai do sistema com pressão, pelo orifício do canal 
radicular. O condutor, uma microcânula, estende-se 
até a região apical do canal radicular; as dimensões da 
agulha são tamanho 55 com bisel de 2%. A sucção de 
alto volume da unidade dental dá como resultado uma 

Fig. 7. 
EndoActivator.

pressão apical negativa e se suga em forma passiva o 
irrigador do orifício da parte apical do canal radicular. 
É provável que se reduza a saída apical à medida que 
exerça pressão apical (Fig. 9)76.

Irrigador de segurança
O irrigador de segurança (Vista Dental Products) é 
um sistema de irrigação/evacuação que administra 
o irrigador através de uma agulha fixa que apresenta 
uma abertura lateral com pressão positiva em relação 
à parte apical do canal radicular, e evacua a solução 
através de uma grande agulha no orifício do canal ra-
dicular. Não se dispõe de informação sobre os riscos e 
a segurança, até o momento (Fig. 10).

SAF (lima autoajustável)
O SAF Endo System está desenhado para melho-
rar a limpeza, o escultura e a desinfecção do ca-
nal sem usar limas rotatórias ou dispositivos de 
irrigação ativa. O instrumento SAF se insere em 
uma cabeça manual especialmente desenhada 
(RDT3) que traduz o movimento rotatório do 
motor do cabo em um movimento de cima para 
baixo, ou ao longo de uma linha. Isto se combi-
na com um sistema de irrigação (VATEA) que 
proporciona irrigação simultânea através do 
centro oco do instrumento SAF. De acordo 
com a investigação de Metzger77, a instru-
mentação com lima rotatória deixou 60% 
das paredes do canal intacta, comparada 
com 17% para o SAF Endo System, e um 
correspondente que mantiveram 45% 
de paredes do canal radicular sem 

Fig. 8.  
Ponta passiva 

ultrassônica.

Fig. 9. 
EndoVac.
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Fig. 10. 
Irrigador de 
segurança, 
Vista.

Fig. 11. SAF.

contato com o material vs. apenas 11% para o SAF 
Endo System (Fig. 11).

CONCLUSÕES
A eliminação das bactérias do sistema do canal radi-
cular é o principal objetivo do tratamento endodôntico. 
Infelizmente, os instrumentos manuais e rotatórios, e a 
irrigação convencional não são suficientes para que essa 
meta seja atingida. Recentemente, novos dispositivos 
que utilizam pressão, vácuo, oscilação e/ou uma com-
binação com sucção, foram apresentados no mercado. 
Mas para a maior parte destes dispositivos e técnicas, 
não se dispõe de dados de eficácia in vivo, risco, frequên-
cia e intensidade de saída apical do irrigador ou os pro-
blemas expostos com o uso de pressão, pressão negati-
va ou oscilação.

Idealmente se busca um canal livre de bactérias e lama 
dentinária. O protocolo de irrigação que se propõe é 
o seguinte: irrigação com hipoclorito de sódio durante 
todo o preparo cirúrgico do canal; até que se chegue 
à lima apical mestra, é quando se inicia o protocolo de 
irrigação: EDTA para eliminar a lama dentinária e logo 
depois um irrigante final que pode ser clorexidina ou 
novamente hipoclorito de sódio com agitação passiva 
para que os irrigantes penetrem a parede dentinária.

Referências Bibliográficas
 1.  Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of 

surgical exposures of dental pulps in germ-free and con-
ventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1965;20:340-9.

2.  Bystrom A, Sundqvist G. Bacteriologic evaluation of the 
efficacy of mechanical root canal instrumentation in endo-
dontic therapy. Scand J Dent Res 1981;89:321-8.

3.  Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation 
of root canal systems: a review. J Endod 2004;30: 559-67.

4.  Cohen S, Haregreaves K. Instruments, Materials, and Devices, 
Ch 8th in Cohen’s Pathways of the pulp 2010. Elsevier.

5.  Hülsmann M, Rödig T, Nordmeyer S. Complications during 
root canal irrigation. Endod Topics 2007;16:27.

6.  Zehnder M, Söderling E, Salonen J, Waltimo T. Preliminary 
evaluation of bioactive glass S53p4 as an endodontic me-
dication in vitro. J Endodon 2004,30:220.

7.  Brunson M, Heilborn C, Johnson DJ, Cohenca N. Effect of 
apical preparation size and preparation taper on irrigant 
volume delivered by using negative pressure irrigation 
system. J Endod 2010;36:721-4.

8.  Grossman LI, Meiman BW. Solution of pulp tissue by che-
mical agent. J Amer Dent Ass 1941;28:223.

9.  Senia ES, Marshal FJ, Rosen S. The solvent action of sodium 
hypochlorite on pulp tissue of extracted teeth. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1971;31:96.

10.  Estrela C, Estrela C, Barbin E, Spanó J. Marchesan M, Péco-
ra J. Mechanism of action of sodium hypochlorite D. Braz 
Dent J 2002;13:113.

11.  Byström A, Sundqvist G. The antibacterial action of sodium 
hypochlorite and EDTA in 60 cases of endodontic therapy. 
Int Endod J 1985;18:35.

12.  Cvek M, Nord CE, Hollender L. Antimicrobial effect of root 

canal debridement in teeth with immature root. A clinical 
and microbiological study. Odontol Revy 1976;27:1.

13.  Hand RE, Smith ML, Harrison JW. Analysis of the effect 
of dilution on the necrotic tissue dissolution property of 
sodium hypochlorite. J Endod 1978;4:60.

14.  Moorer WR, Wesselink PR. Factors promoting the Tissue 
Dissolving Capability of Sodium Hypochlorite. Int Endod J 
1982;15:187.

15.  Siqueira JF, Jr., Rocas IN, Favieri A, Lima KC. Chemomecha-
nical reduction of the bacterial population in the root canal 
after instrumentation and irrigation with 1%, 2.5%, and 5.25% 
Sodium Hypochlorite. J Endod 2000;26:331.

16.  Spangberg L, Engström B, Langeland K. Biologic effects of 
dental materials. 3. Toxicity and antimicrobial effect of en-
dodontic antiseptics in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1973,36:856.

17.  Ohara P, Torabinejad M, Kettering JD. Antibacterial effects 
of various endodontic irrigants on selected anaerobic bac-
teria. Endod Dent Traumatol 1993;9:95-100.

18.  Delany GM, Patterson SS, Miller CH, Newton CW. The 
effect of chlorhexidine gluconate irrigation on the root ca-
nal flora of freshly extracted necrotic teeth. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol 1982;53:518-23.

19.  White RR, Hays GL, Janer LR. Residual antimicrobial acti-
vity after canal irrigation with chlorhexidine. J Endod 1997; 
23:229-31.

20.  Siqueira JF, Batista MM, Fraga RC, de Uzeda M. Antibac-
terial effects of endodontic irrigants on black-pigmented 
gram-negative anaerobes and facultative bacteria. J En-
dod 1998;24:414-6.

21.  Heling I, Chandler NP. Antimicrobial effect of irrigant com-
binations within dentinal tubules. Int Endod J 1998;31:8-14.

22.  Basrani B, Santos JM, Tjaderhane L, Grad H, Gorduysus 
O, Huang J, Lawrence HP, Friedman S. Substantive an-
timicrobial activity in chlorhexidine-treated human root 
dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2002;94:240-5.

23.  Komorowski R, Grad H, Wu XY, Friedman S. Antimicrobial 
substantivity of chlorhexidine-treated bovine root dentin. 
J Endod 2000;26:315-7.

24.  Basrani B, Tjaderhane L, Santos JM, Pascon E, Grad H, 
Lawrence HP, Friedman S. Efficacy of chlorhexidine- and 
calcium hydroxide-containing medicaments against Ente-
rococcus faecalis in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2003;96:618-24.

25.  Loe H. Does chlorhexidine have a place in the prophylaxis of 
dental diseases? J Periodontal Res Suppl 1973;12:93-9. Review.

26.  Okino LA, Siqueira EL, Santos M, Bombana AC, Figuei-
redo. Dissolution of pulp tissue by aqueous solution of 
chlorhexidine digluconate and chlorhexidine digluconate 
gel. Int Endod J 2004;37:38-41. 

27.  Denton G. Chlorhexidine. In: Block SS. Disinfection, sterilization 
and preservation. 4ª Ed. Philadelphia: Lea and Febiger 1991.

28.  Davis JM, Maki J, Bahcall JK. An in vitro comparison of the 
antimicrobial effects of various endodontic medicaments 
on Enterococcus faecalis. J Endod 2007;33:567.

29.  Hugo WB, Longworth AR. The effect of chlorhexidine on the 
electrophoretic mobility, cytoplasmic constituents, dehydro-
genase activity and cell walls of Excherichia coli and Staphylo-
coccus aureus. J Pharm Pharmacol 1996;18:569. 

30.  Hugo WB, Longworth Arl. Some aspects of the mode of 
action of chlorhexidine. J Pharm Pharmaco 1964;16:655.

31.  Hennessey TS. Some antibacterial properties of chlorhexi-
dine. J Periodontal Res Suppl 1973,12:61. 

32.  Barbosa CA, Goncalves RB, Siqueira JF Jr, De Uzeda 
M. Evaluation of the antibacterial activities of calcium 



15

hydroxide, chlorhexidine, and camphorated paramono-
chlorophenol as intracanal medicament. A clinical and la-
boratory study. J Endod 1997;23:297.

33.  Lindskog S, Pierce AM, Blomlof L. Chlorhexidine as a root 
canal medicament for treating inflammatory lesions in the 
periodontal space. Endod Dent Traumatol 1998;14:181.

34.  Manzur A, Gonzalez AM, Pozos A, Silva-Herzog D, Fried-
man S. Bacterial quantification in teeth with apical perio-
dontitis related to instrumentation and different intra-
canal medications: a randomized clinical trial. J Endod 
2007;33:114.

35.  Paquette L, Legner M, D. FE, S. F. Antibacterial efficacy of 
chlorhexidine gluconate intracanal medication in vivo. J 
Endod 2007;33:788.

36.  Basrani B, Tjäderhane L, Santos JM, Pascon E, Grad H, Lawren-
ce HP, Friedman S. Efficacy of chlorhexidine- and calcium 
hydroxide-containing medicaments against Enterococcus fae-
calis in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2003;96:618.

37.  Basrani B, Ghanem A, Tjäderhane L. Physical and chemical 
properties of chlorhexidine and calcium hydroxide-con-
taining medications. J Endod 2004;30:413.

38.  Lenet BJ, Komorowski R, Wu XY, Huang J, Grad H, Lawrence 
HP, et al. Antimicrobial substantivity of bovine root dentin 
exposed to different chlorhexidine delivery vehicles. J Endod 
2000;26:652.

39.  Jeansonne MJ, White RR. A comparison of 2.0% chlor-
hexidine gluconate and 5.25% sodium hypochlorite as 
antimicrobial endodontic irrigants. J Endod 1994;20:276.

40.  Siqueira JF Jr, De Uzeda M. Intracanal medicaments: eva-
luation of the antibacterial effects of chlorhexidine, me-
tronidazole, and calcium hydroxide associated with three 
vehicles. J Endod 1997;23:167.

41.  Lima KC, Fava LR, Siqueira JF Jr. Susceptibilities of Ente-
rococcus faecalis biofilms to some antimicrobial medica-
tions. J Endod 2001;27:616.

42.  Lindskog S, Pierce AM, Blomlof L. Chlorhexidine as a root 
canal medicament for treating inflammatory lesions in the 
periodontal space. Endod Dent Traumatol 1998;14:181.

43.  Boessler C, Peters OA, Zehnder M. Impact of lubricant pa-
rameters on rotary instrument torque and force. J Endod 
2007;33:280-3.

44.  Haapasalo M, Shen Y, Qian W, Gao Y. Irrigation in endo-
dontics. Dent Clin North Am 2010;54:291-312. Review.

45.  Malkhassian G, Manzur AJ, Legner M, Fillery ED, Manek S, 
Basrani BR, Friedman S. Antibacterial efficacy of MTAD 
final rinse and two percent chlorhexidine gel medication 
in teeth with apical periodontitis: a randomized double-
blinded clinical trial. J Endod 2009;35:1483-90. 

46.  Torabinejad M, Khademi AA, Babagoli J, et al. A new 
solution for the removal of the smear layer. J Endod 
2003;29:170–5.

47.  Torabinejad M, Cho Y, Khademi AA, Bakland LK, Shaba-
hang S. The effect of various concentrations of sodium 
hypochlorite on the ability of MTAD to remove the smear 
layer. J Endod 2003;29:233–9. 

48.  Newberry BM, Shabahang S, Johnson N, Aprecio RM, To-
rabinejad M. The antimicrobial effect of biopure MTAD on 
eight strains of Enterococcus faecalis: an in vitro investi-
gation. J Endod 2007;33:1352–4.

49.  Haapasalo M, Shen Y, Qian W, Gao Y. Irrigation in endo-
dontics. Dent Clin North Am 2010;54:291-312. Review.

50.  Williamson AE, Cardon JW, Drake DR. Antimicrobial sus-
ceptibility of monoculture biofilms of a clinical isolate of 
Enterococcus faecalis. J Endod 2009;35:95-7.

51.  Palazzi F, Morra M, Mohammadi Z, Grandini S, Giardino 
L. Comparison of the surface tension of 5.25% sodium 
hypochlorite solution with three new sodium hypochlo-
rite-based endodontic irrigants. Int Endod J 2012;45:129-
35.

52.  Jungbluth H, Peters C, Peters O, Sener B, Zehnder M. Phy-
sicochemical and pulp tissue dissolution properties of 
some household bleach brands compared with a dental 
sodium hypochlorite solution. J Endod 2012;38:372-5.

53.  Wang Z, Shen Y, Ma J, Haapasalo M. The effect of deter-
gents on the antibacterial activity of disinfecting solutions 
in dentin. J Endod 2012;38:948-53.

54.  Dai L, Khechen K, Khan S, Gillen B, Loushine BA, Wimmer 

CE, Gutmann JL, Pashley D, Tay FR. The effect of QMiX, an 
experimental antibacterial root canal irrigant, on removal 
of canal wall smear layer and debris. J Endod 2011;37:80-4.

55.  Ma J, Wang Z, Shen Y, Haapasalo M. A new noninvasive 
model to study the effectiveness of dentin disinfection 
by using confocal laser scanning microscopy. J Endod 
2011;37:1380-5.

56.  Wang Z, Shen Y, Haapasalo M. Effectiveness of endo-
dontic disinfecting solutions against young and old En-
terococcus faecalis biofilms in dentin canals. J Endod 
2012;38:1376-9.

57.  Shabahang S, Pouresmail M, Torabinejad M. In vitro an-
timicrobial efficacy of MTAD and sodium hypochlorite.  
J Endod 2003;29:450-2.

58.  Shabahang S, Torabinejad M. Effect of MTAD on Ente-
rococcus faecalis-contaminated root canals of extracted 
human teeth. J Endod 2003;29:576-9. 

59.  Torabinejad M, Shabahang S, Aprecio RM, Kettering JD. 
The antimicrobial effect of MTAD: an in vitro investigation. 
J Endod 2003;29:400-3.

60.  Clegg MS, Vertucci FJ, Walker C, Belanger M, Britto LR. 
The effect of exposure to irrigant solutions on apical den-
tin biofilms in vitro. J Endod 2006;32:434-7. 

61.  Dunavant TR, Regan JD, Glickman GN, Solomon ES, Ho-
neyman AL. Comparative evaluation of endodontic irri-
gants against Enterococcus faecalis biofilms. J Endod 
2006;32:527-31. 

62.  Kho P, Baumgartner JC. A comparison of the antimicrobial 
efficacy of NaOCl/Biopure MTAD versus NaOCl/EDTA 
against Enterococcus faecalis. J Endod 2006;32:652-5. 

63.  Tay FR, Hiraishi N, Schuster GS, et al. Reduction in anti-
microbial substantivity of MTAD after initial sodium hypo-
chlorite irrigation. J Endod 2006;32:970-5. 

64.  Basrani BR, Manek S, Mathers D, Fillery E, Sodhi RN. De-
termination of 4-chloroaniline and its derivatives formed 
in the interaction of sodium hypochlorite and chlorhexidi-
ne by using gas chromatography. J Endod 2010;36:312-4. 

65.  Basrani BR, Manek S, Fillery E. Using diazotization to cha-
racterize the effect of heat or sodium hypochlorite on 
2.0% chlorhexidine. J Endod 2009;35:1296-9.

66.  Basrani BR, Manek S, Sodhi RN, Fillery E, Manzur A. Inte-
raction between sodium hypochlorite and chlorhexidine 
gluconate. J Endod 2007;33:966-9.

67.  Grawehr M, Sener B, Waltimo T, Zehnder M. Interactions of 
ethylenediamine tetraacetic acid with sodium hypochlorite in 
aqueous solutions. Int Endod J 2003;36:411-7.

68.  Rasimick BJ, Nekich M, Hladek MM, Musikant BL, Deutsch 
AS. Interaction between chlorhexidine digluconate and 
EDTA. J Endod 2008;34:1521.

69.  Gu LS, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR. Review 
of contemporary irrigant agitation techniques and devices. J 
Endod 2009;35:791-804. Review.

70.  Desai P, Himel V. Comparative safety of various intracanal 
irrigation systems. J Endod 2009;35:545.

71.  Weller RN, Brady JM, Bernier WE. Efficacy of ultrasonic 
cleaning. J Endod 1980;6,740. 

72.  Ahmad M. Analysis of breakage of ultrasonic files du-
ring root canal instrumentation. Endod Dent Traumatol 
1989;5:78.

73.  Peters OA. Current challenges and concepts in the 
preparation of root canal systems: a review. J Endod 
2004;30,559.

74.  Wu MK, Van Der Sluis LWM, Wesselink PR. The capabi-
lity of two hand instrumentation techniques to remove 
the inner layer of dentine in oval canals. Int Endod J 
2003;36:218.

75.  Roy RA, Ahmad M, Crum LA. Physical mechanisms 
governing the hydrodynamic response of an osci-
llating ultrasonic file. Int Endod J 1994;27:197. 

76.  Nielsen BA, Craig BJ. Comparison of the Endovac 
system to needle irrigation of root canals. J En-
dod 2007;33:611.

77.  Metzger Z, Zary R, Cohen R, Teperovich E, Pa-
qué F. The quality of root canal preparation and 
root canal obturation in canals treated with 
rotary versus self-adjusting files: a three-
dimensional micro-computed tomographic 
study. J Endod 2010;36:1569-73.



16

Como amiúde explico aos meus alunos, o pro-
cesso de chegar ao diagnóstico correto é verda-
deiramente uma arte, e como tal requer talento, 
intuição e conhecimento, complementado por 
empatia. Nem todos os clínicos desenvolveram 
esta arte, embora quisera argumentar que ela 
pode ser aprendida e colocada a ponto por meio 
da prática, em conjunto com disciplina, perseve-
rança e, sobretudo, sentido comum.

A falta de capacitação é responsável pela maio-
ria dos casos de erro de diagnóstico. Frequente-
mente os pacientes desperdiçam uma quantidade 
tremenda de tempo indo de dentistas e médicos 
gerais a especialistas, enquanto que ninguém pa-
rece saber qual é o problema realmente. Muito fre-
quentemente, os pacientes são tratados, sem que 
se tenha claro conhecimento da causa que origi-
nou o problema ou a doença; isto só complica o 
processo de diagnóstico, uma vez que a condição 
patológica inicial pode mudar de aspecto à medi-
da que o tempo pasa, e se alcançar o correto diag-
nóstico das causas da patologia original, pode se 
tornar ainda mais difícil.

Em outros casos, o médico pode ter tomado 
uma biópsia do lugar não exato (devido à falta 
de um diagnóstico provisório), por isso a bióp-
sia deve ser repetida, com custo adicional para o 
paciente e para o sistema de cuidado da saúde.

Depois de quase quatro décadas trabalhando, 
principalmente no diagnóstico de uma quan-
tidade de doenças incomuns da mucosa oral, 
desenvolvi um enfoque sistemático do diagnós-
tico, com total convencimento de que a obten-
ção do diagnóstico correto é um desafio, e um 
grande dilema para o clínico.

O objetivo do presente artigo é destacar os 
problemas mais comuns que possam levar a er-
ros de diagnóstico, e tentar dar soluções.

Em princípio, deveríamos analisar o sistema edu-
cacional nas nossas faculdades de odontologia. 
Infelizmente, os interesses atuais e as prioridades 
mudaram na nossa profissão. Por exemplo, se 
nos Estados Unidos observamos o currículo de 
nossa Faculdade de Odontologia, a quantidade 
de horas atribuídas a ensinar patologia oral, me-
dicina oral, ciências do diagnóstico e/ou odon-
tologia preventiva foi reduzida, se compararmos 
com o que era habitual ensinar há vinte anos 
atrás. Esta redução se deve, em parte pelo fato 
de que se atribuíram mais horas à odontologia 
estética/cosmética. De modo similar, a quanti-
dade de horas que um estudante de odontologia 
ocupa em clínicas e laboratórios da especialida-
de, para aprender a desenvolver a capacidade 
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necessária para realizar um diagnóstico correto 
é quase inexistente.

Muito pelo contrário, coloca ênfase na eficiência, 
que se traduz de modo ostensivo em mais dinhei-
ro para a faculdade, e especialidades que pro-
porcionarão “bocas de bom aspecto” em lugar 
de fornecer a atenção adequada. Entretanto, em 
última instância, o erro de diagnóstico significa 
custos muito elevados para o sistema de cuidado 
da saúde, devido aos vários encaminhamentos e 
tempo desperdiçado, e o que é mais significativo 
ainda, em nosso campo, se levarmos em conta 
que esse atraso para se chegar ao diagnóstico 
correto pode custar a vida das pessoas.

O diagnóstico correto, a chave para conseguir 
resultados de tratamento bem-sucedidos, requer 
conhecimento, experiência e tempo.

O diagnóstico é o processo mais desafiante que 
qualquer clínico deve enfrentar com cada novo 
paciente, e é crucial para estabelecer o caminho 
para a saúde; não pode ser feito às pressas. Os dia-
gramas para provas de diagnóstico, formulados 
com o fim de acelerar o processo e ser mais pre-
cisos não cumprem seu objetivo. Nada substitui o 
bom critério e o sentido comum que somente um 
clínico bem capacitado pode proporcionar.

Quais são os elementos-chave para  
assegurar um diagnóstico correto? 

É preciso compreender o papel de dois fatores 
chave:

Primeiro: A aquisição de conhecimento, que é o 
corpo de informação que um clínico deve acumu-
lar, armazenar e entender como utilizar, para estar 
em condições de chegar a um diagnóstico correto. 

Segundo: O estabelecimento de um estreito vín-
culo de confiança entre o paciente e o médico, 
sem o qual as probabilidades de se conseguir re-
sultados bem-sucedidos diminuem de forma sig-
nificativa.

Do mesmo modo que qualquer motor de bus-
ca, o conhecimento acumulado do clínico apa-
recerá aplicado ao diagnóstico, à medida que 
o paciente relate os antecedentes de seu pro-
blema. À medida que isso aconteça, um médi-
co atencioso e experiente deveria poder quase 
visualizar a condição patológica e deslocar-se 
nesse sentido, por meio de perguntas pertinen-
tes; para o final da consulta, deveria ter chega-
do a um diagnóstico provisório. Embora pareça 
simples, este processo deve ser compreendido 
em sua totalidade, porque na verdade sua exe-
cução é crítica e constitui um grande desafio.
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Passos do diagnóstico

I.  Escutar e expor perguntas iniciais  
para começar o processo

Sempre tenho dito que “se escutarem com atenção o 
paciente e fizerem as perguntas corretas, finalmente  
o paciente é quem lhes dará o diagnóstico”.

Suas perguntas ajudarão a que o paciente concentre 
a atenção no problema principal (PP) e muito prova-
velmente lhe fornecerá as chaves necessárias para 
chegar ao diagnóstico correto. Este é o “passo” mais 
importante tomado no ponto inicial, que proporciona-
rá ao clínico o material necessário para começar a de-
senvolver um diagnóstico de trabalho e/ou um diag-
nóstico diferencial. A forma na qual se dá prioridade 
a este diagnóstico de trabalho é crucial, porque aju-
dará o clínico a determinar as ferramentas diagnósti-
cas que deve usar para obter um diagnóstico final. Por 
exemplo (Fig. 1), se um paciente se apresentar com 
um PP de ardência na boca de mais de duas semanas 
de duração, do ponto de vista clínico existe uma área 
de eritema (avermelhamento) moderado, mudanças 
brancas inespecíficas, com uma área ulcerada peque-
na na mucosa bucal posterior direita; então o diagnós-
tico provisório, baseado somente nos antecedentes do 
paciente e nos achados clínicos, deveria pensar em a) 
alergia por contato, b) eritema multiforme oral, c) in-
fecção por leveduras, d) lúpus discoide. Aqui o clínico 
estabelece as prioridades baseado em um processo 
de pensamento lógico. Neste caso particular, e dado 
o diagnóstico diferencial inicial, o primeiro passo seria 
perguntar um pouco mais sobre a questão do contato 
com algum composto químico, por exemplo, se tem 
uma coroa de ouro nova (com revisão de anteceden-
tes para assegurar a impressão clínica); se a resposta 
for negativa, perguntar sobre o uso de produtos que 
contenham óleo de canela (chiclete ou creme dental); 
se a resposta for negativa, deve-se obter uma amostra 
de cultivo para descartar a infecção por leveduras, e/
ou pode-se tratar o paciente durante uma semana e 
logo reavaliar. Depois dessa semana de tratamento, se 
os sintomas e/ou sinais não diminuíram, o clínico pode 
optar por uma biópsia para estabelecer o diagnóstico. 
Neste caso, o paciente era alérgico à goma de mascar 
com canela. A Fig. 2 ilustra a lesão uma semana depois 
de interromper a ação do agente nocivo.

Em conjunto, estas etapas ilustram uma questão chave 
do diagnóstico, ou seja, que deve ser seguido um méto-
do lógico, e não um enfoque de prova e erro. É de fun-
damental importância quando e de onde se toma uma 
biópsia ou cultivo, e/ou quando se trata de estabelecer 
um diagnóstico. Este pensamento de programação es-
tratégica ocorre ao mesmo tempo em que o clínico in-
terage com o paciente na primeira consulta, enquanto o 
paciente lhe conta sua história. Além disso, o processo 
de entrevista e pesquisa requer empatia por parte do 
clínico, a fim de obter o que o paciente sabe.

Infelizmente, a maioria dos clínicos atuais recorre ao 
pedido de provas de laboratório desnecessárias e cus-
tosas, por medo a deixar acontecer algo, ou por juízos, 
e não porque tenha em mente uma condição patoló-
gica específica. Portanto, em lugar de escutar o relato 
do paciente e seu próprio juízo interno, e depois solici-
tar a(s) prova(s) correspondente(s), muitos dentistas 
não podem tranquilizar com confiança o paciente em 

relação ao que ocorre com sua saúde bucal, que em 
muitos casos é o que verdadeiramente o paciente ne-
cessita. Como consequência, muitos pacientes saem 
do consultório frustrados e zangados.

Uma ou duas semanas bastam para assegurar um diag-
nóstico, se as prioridades da lista de diagnósticos dife-
renciais forem seguidas e se utilizarmos as respectivas 
ferramentas para chegar a ele. Não obtendo o resultado 
esperado, então, o clínico deve reavaliar as condições 
patológicas incluídas no diagnóstico diferencial e/ou 
encaminhar o paciente a um especialista.

II.  Expor perguntas específicas para  
compreender melhor o PP do paciente  
e facilitar o diagnóstico final

Faça as perguntas corretas e todas as necessárias 
para descobrir o diagnóstico diferencial. Quando ex-
puser as perguntas, tenha em mente alguma ideia, 
alguma motivação para seguir essa linha de pen-
samento. Pergunte-se sempre, “por que faço esta 
pergunta, e o que espero obter dela que me ajude 
a formular um diagnóstico final?”.

O problema principal é a razão fundamental pela 
qual o paciente veio consultá-lo; portanto, pro-
cure tudo o que puder até que possa visualizar 
o problema. 

Comece com a seguinte série de perguntas:

1. Inicio: Quando tudo começou, e como? Foi 
repentino ou aconteceu como consequência 
de algo que o paciente lembre (fármaco, 
alimento, traumatismo)? Padeceu estres-
se incomum? etc. É claro que surgirão 

Fig. 1. Alergia de contato à borracha de canela. 

Fig. 2. Mesmo paciente da Fig. 1, uma semana depois de 
suspender seu uso. 
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novas perguntas depois que o paciente te-
nha respondido à primeira.

2. Antecedentes de doença: Lembra ter tido 
alguma vez um problema similar. Se for o caso, 

quando? Como foi tratado, como respondeu ao 
tratamento e quanto durou?

3. Antecedentes familiares: Lembra-se de algum 
membro de sua família (mãe, irmão, filho) com um 

problema similar?

4. De algum modo modificou os seus medicamen-
tos, e nesse caso quais?

5. Duración: Durante quanto tempo os sintomas se 
apresentaram (dias, semanas, meses)?

6. Curso natural da doença: É cíclica (vem e vai sem 
tratamento em x número de horas/dias/semanas/me-
ses), ou é crônica (não desaparece a não ser que seja 
tratada)? Estas perguntas são extremamente impor-
tantes para tratar de diferenciar entre as condições 
que se apresentam com úlceras, tais como aftas, eri-
tema multiforme (Fig. 3), reação a fármacos (Fig. 4), 
etc., nas que os ciclos, ou sua ausência e duração são 
chaves para determinar o diagnóstico final.

7. Dor: O padrão de dor varia durante o dia? É constante 
ou causado por algo? Piora por volta do fim do dia? Esta 
informação é importante para tratar de estabelecer dife-
rentes padrões de dor, que, por exemplo, podem indicar 
se um paciente padece estomatopirose (síndrome de boca 
ardente) em lugar de uma infecção causada por leveduras 
(Fig. 5), uma alergia ou uma displasia grave (Fig. 6). 

8. Exacerbação relacionada com os alimentos: Piora 
com algum tipo particular de alimento (nozes, chocola-
te, produtos que contêm óleo de canela, tomates, etc.)?

9. Tratamento prévio: Como a presente condição pa-
tológica foi controlada no passado? Inclua dose, dura-
ção do tratamento, resposta obtida, inclusive qualquer 
prova de laboratório anterior.

10. Antecedentes sociais: Fuma? Se for assim, quanto 
e tipo (cigarros, fumo para mascar, cachimbo), ante-
cedentes de tabagismo. Bebe álcool? Se for o caso, 
quanto e de que tipo (bebida com alto conteúdo de 
álcool, cerveja, vinho)? Os hábitos sociais podem jo-
gar um papel importante na condição patológica que 
o paciente apresenta, e/ou pode influir sobre o resul-
tado do tratamento.

III.  Examine, observe e apalpe: A segunda parte mais 
importante de uma consulta inicial é um exame 
extraoral e intraoral. Observe, apalpe e faça mais 
perguntas, se for necessário, para explicar novos 
achados

O exame oral é vital. Sempre controle a área afetada 
(PP) no final do exame, a fim de não passar nada desa-
percebido. Às vezes o paciente pode ter mais de uma 
lesão, e/ou pode ter outra lesão que constitua um pro-
blema mais grave (P. ex., candidíase na área vestibular 
que causa ardência e um crescimento na área retro-
molar, que é câncer) (Figs. 7 e 8). Resumindo, procure 
a causa da referência do paciente, mas não esqueça de 
examinar exaustivamente toda a região da cabeça e 

Fig. 3.  
Eritema 
multiforme em 
lábio.

Fig. 4.  
Reação à 

droga AINE.

Fig. 5.  
Candidiasis 
pseudomem branosa.

Fig. 6. 
Displasia 

grave.

Figs. 7 e 8. Paciente de sexo 
feminino que refere à clínica 
com candidiasis oral, mas 
apresenta um câncer na área 
retromolar.
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do pescoço. Controle os olhos do paciente e a mucosa 
nasal no caso de doenças vesículo-bulbares, a pele das 
mãos, as unhas e/ou qualquer outra área que possa 
estar afetada, segundo a essência da doença.

A fim de não esquecer o exame de qualquer área, siga 
a mesma rotina quando examine as áreas da cabeça 
e do pescoço. Comece procurando qualquer assime-
tria facial, mudanças de cor ou textura da pele e dos 
lábios. Controle com cuidado o pescoço em busca 
da presença de gânglios linfáticos. Apalpe em forma 
intraoral a mucosa bucal e os lábios; é possível que 
encontre um nódulo na mucosa labial superior e infe-
rior (P. ex., descarte um tumor da glândula salival), ou 
no flanco da língua, que o paciente desconheça por 
completo; procure também na úvula e nas áreas das 
amídalas, que são locais comuns de câncer oral devido 
a HPV; ao puxar a língua e movê-la de direita a esquer-
da, observe a base da língua e o assoalho da boca, e 
lembre que a língua e o assoalho da boca são as áreas 
mais comuns de câncer oral. 

À medida que continua adiante com este processo, 
continue fazendo perguntas sobre o que poderia ser. 
Se vir e apalpar uma úlcera mole de duas semanas de 
duração, o mais provável é que seja de natureza trau-
mática (Fig. 9), e não câncer; mas se pelo contrário, a 
úlcera mostrar algum sinal de endurecimento ou firme-
za, então é muito provável que seja maligna (Fig. 10), e 
se deve tomar uma amostra para biópsia na primeira 
consulta. 

Depois faça mais perguntas ao paciente, se for pre-
ciso, para lhe ajudar a concretizar o diagnóstico final.

IV. Plano de tratamento

Tal como salientamos anteriormente, o plano de trata-
mento deve seguir ao diagnóstico diferencial. Não se 
deve iniciar um tratamento sem ter, pelo menos, um 
diagnóstico provisório estabelecido.

Devemos destacar muito especialmente que o mé-
todo de prova e erro não funciona; é preciso ter ao 
menos uma ideia de qual é a condição patológica. O 
tratamento de prova e erro distorce a apresentação 
original, é custosa e frustrante para o paciente e di-
ficulta ainda mais a determinação de um diagnóstico 
final.

Algumas condições patológicas podem ser determi-
nadas pela história clínica, a apresentação e/ou a res-
posta terapêutica (P. ex., uma úlcera traumática, uma 
infecção por leveduras e alergia por contato), supondo 
que seja fácil identificar a causa (Figs. 1 e 2). Mas ou-
tras necessitam uma biópsia (câncer oral, penfigoide 
de membrana mucosa, eritema multiforme) (Figs. 11 a 
13), porque, inclusive se clinicamente se tiver a certeza 
de qual é o problema, é preciso realizar uma biópsia 
confirmatória para iniciar o tratamento.

As técnicas coadjuvantes2-4 tais como a citologia (bióp-
sia por esfregaço), azul de toluidina, raios X e cultivos 
podem ser necessários ou não, segundo o diagnóstico 
diferencial (DD). Para determinar um diagnóstico final 
se requer uma biópsia; então a questão é como proce-
der e quantas amostras tomar. Isto é extremamente im-
portante para o diagnóstico de lesões pré-cancerosas 
orais1. Recordar que o DD deve servir de guia para que 

o clínico saiba como proceder no plano de trata-
mento. O passo seguinte é obter uma biópsia, mas 
de onde? Tal como se ilustra neste caso (Figs. 14  
a 16) uma paciente apresenta dor de língua de 
mais de três semanas de duração. Há uma área 
branca e uma úlcera no bordo lateral da língua. 
Se o DD sugerir câncer, logo então se deverá 
tomar uma biópsia da área ulcerada, a fim de 
descartar câncer; se o primeiro DD for líquen 
plano oral ou leucoplasia, então se deve to-
mar a biópsia da área branca afastada da 
úlcera; se o DD indicar que a causa são 
leveduras, somente se necessita um 

Fig. 9.  
Úlcera 

traumática 
presente por 

2 semanas.

Fig. 11.
Câncer de 

língua.

Fig. 10. 
Câncer oral 

na mucosa 
labial 

superior.

Fig. 12. 
Penfigoide de 

membrana 
mucosa. 

Localização 
gingival.

Fig. 13. 
Eritema 

multiforme.
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tratamento com uma medicação antifúngica. Neste 
caso, o paciente tinha candidíase crônica e respondeu 
muito bem a fluconazol.

Neste caso, dado que o paciente sofria de oncofobia, 
decidiu-se realizar uma biópsia. Os resultados con-
firmaram a presença de hifas e o paciente continuou 
com uma dose mais alta de fluconazol até que a lesão 
se resolveu totalmente.

Observe-se então com que facilidade podemos che-
gar a um erro de diagnóstico, se não começarmos 
com um DD correto e tomarmos a biópsia da área 
errada.

A biópsia por esfregaço e a citologia são excelentes 
ferramentas para obter um diagnóstico diferencial. No 
entanto, é necessário saber como e quando usá-las, 
de outro modo, a quantidade de falsos positivos pode 
ser elevada2,3. Estas técnicas não substituem a biópsia, 
mas ajudam a acelerá-la, em particular se o paciente 
for relutante a que lhe pratiquem uma biópsia. Além 
disso, são muito úteis, caso se trate de câncer oral re-
corrente em um paciente que foi irradiado, dado que 
se minimiza o risco de necrose do tecido mole. O azul 
de toluidina é uma prova de corante vital de grande 
utilidade antes da biópsia, que ajuda a mapear a área. 
Também pode ser usado em pacientes submetidos a 
radiação, para detectar câncer recorrente4.

Resumindo, o diagnóstico oral é uma das tarefas que 
expõe maiores desafios em qualquer profissão rela-
cionada com a saúde. A determinação do diagnóstico 
correto é um trabalho laborioso e requer tempo. So-
mente pode ser realizado com sucesso, se seguirmos 
uma rotina sistemática.

Dado que requer informação do paciente, é necessário 
obter sua colaboração, o que, por sua vez, depende da 
demonstração de empatia para o paciente. 

Deve-se ocupar o tempo necessário e usar a primeira 
consulta para criar confiança mútua. Isto não apenas 
conduz a um melhor fluxo de informação e comunica-
ção; também é sabido que os médicos que criam este 
vínculo com seus pacientes correm menos risco de ser 
demandados no futuro4.

Além da prática da empatia ao se dirigir ao pacien-
te, é preciso contar com conhecimento necessário 
sobre a patologia oral para poder utilizar este corpo 
de conhecimento aceito, no armado do diagnósti-
co diferencial, e, por último, no diagnóstico final. A 
combinação de intuição e informação conforma a 
delicada síntese que os clínicos tentam na arte do 
diagnóstico. 
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Fig. 14. Úlcera no bordo lateral da língua. 

Fig. 16. A lesão desapareceu depois de ser tratada com 
fluconazol.

Fig. 15. Anatomia patológica da lesão.
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INTRODUÇÃO
Em agosto de 2004 os dados apresentados pela FDA mos-
traram que as pessoas que consumiam três vezes a dose 
de rofecoxib, triplicavam o risco cardíaco. Por esta e outras 
razões mais, no dia 30 de setembro de 2004 a companhia 
farmacêutica Merck decidiu retirar do mercado seu fármaco 
estrela Rofecoxib (Vioxx®), quando se calculava que 80 mi-
lhões de pacientes no mundo todo consumiam este produ-
to. A decisão foi tomada devido aos resultados do estudo 
APROVE (Prevenção do pólipo adenomatoso com Vioxx) 
que diz textualmente: “Um mecanismo único para dimi-
nuir a Prostaglandina I

2
 (PGI

2
), seria o responsável pelo 

incremento da pressão arterial, pela aceleração de ate-
rogênese e a predisposição de quem recebe COXIBS, a 
apresentar uma resposta trombótica exagerada diante 
da ruptura de uma placa aterosclerótica”1. Este resultado 
colocou em alerta as autoridades sanitárias no mundo 
inteiro, e por esta razão, hoje em dia o uso, no longo 
prazo, dos inibidores da COX-2 é controvertido1,2.

Durante as décadas de 50 e 60, a Aspirina e seus con-
gêneres eram os medicamentos não opióides mais 
usados para o controle da dor leve ou moderada, e a 
inflamação, com o agravante de causar irritação e úl-
ceras gástricas. Em 1971 Vane isolou a enzima cicloo-
xigenase (COX) e determinou que o mecanismo de 
ação da Aspirina era inibindo esta enzima3. Traba-
lhos posteriores ao final dos anos 80 descobriram 
que existiam dois isoformas da enzima com dife-
rentes padrões de expressão que foram chamadas 
de COX-1 e COX-2. Estes trabalhos demonstraram 
que os efeitos adversos gastrintestinais e renais 
tinham relação com a inibição da COX-1 que se 
denominou constitutiva das células normais e 
responsável pela produção de prostaglandina 
citoprotetora em estômago, rim, plaquetas e 
músculo liso. Por outro lado os efeitos terapêu-
ticos benéficos analgésicos e antiinflamatórios, 
tinham relação com a inibição da enzima in-
duzível COX-2. Esta enzima se encontra em 
diversos órgãos e se sabe que participa de 
diferentes funções fisiológicas.

Na maioria das vezes, a dor pode ser trata-
da no meio ambulatório principalmente, com 
analgésicos simples, ou um AINE, se houver 
componente inflamatório; quando isto não 
é suficiente é possível acrescentar doses 
baixas de um opiáceo tipo codeína, um 
corticoide como a dexametasona e/ou 
adicionar a terapia parenteral (IM), que 
podem ter efeito sinérgico. Quando 
se empregam vários fármacos para 
a analgesia, deve-se levar em con-
ta que o risco de efeitos adversos 
pode aumentar.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS 
INIBIDORES COX-2 SELETIVOS NO 
CONTROLE DA DOR DE DENTE

RESUMO 

A dor de dente é a que os seres 
humanos mais temem, e para 
isso existem medicamentos 
que ajudam a controlá-la, mas 
com efeitos secundários que, 
de certo modo, podem ser pre-
judiciais para a saúde. Por isso 
é crescente o uso de medica-
mentos inibidores da COX-2 
como nimesulida, meloxicam, 
celecoxibe, etoricoxibe e pa-
recoxib, também chamados 
COXIBS ou “super-aspirinas”, 
devido principalmente à sua 
seletividade, quer dizer que 
causam menos efeitos secun-
dários nocivos para a saúde, e 
apresentam maior possibilida-
de de controlar a dor, mas ape-
sar disso, seu uso gera contro-
vérsia. Esta revisão descreve 
as vantagens e desvantagens 
dos inibidores da COX-2, com 
uma descrição detalhada de 
suas ações no organismo e seu 
desempenho no combate à 
dor. Os resultados iniciais su-
geriram que o bloqueio inicial 
da COX-2 pôde reduzir um es-
tado de dor, sem chegar a cau-
sar tantos efeitos secundários.
Os fármacos antiinflamatórios 
não esteróides (AINES) encon-
tram-se entre os fármacos mais 
utilizados no mundo todo, e de 
venda sem prescrição médica 
(medicamentos MIP – medica-
mentos isentos de prescrição) 
para tratar a dor e a inflamação. 
Estes medicamentos impedem a 
síntese de prostaglandinas no ní-
vel local depois da lesão do teci-
do, evitando a sensibilização dos 
nociceptores periféricos.
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de ácidos graxos essenciais de 20 carbonos. Nos se-
res humanos, o ácido araquidônico é o precursor mais 
abundante e provém do ácido linoleico dos alimentos  
que fornece como parte da dieta. 

Quando acontece uma lesão nos tecidos causada por 
diferentes agentes, ativa-se a enzima denominada 
Fosfolipase A2 (FLA2); esta enzima hidrolisa os fosfo-
lipídios de membrana produzindo liberação de Ácido 
Araquidônico, e é neste nível que os corticoides atuam 
(Fig. 1).

Enzimas que participam da síntese  
de prostaglandinas

A primeira enzima na via de síntese é a síntese de en-
doperóxido de prostaglandina, chamada usualmente 
de “Ciclooxigenase de ácido graxo”. Existem 2 isofor-
mas da enzima que são a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é 
a enzima constitutiva em quase todas as células e tem 
relação com ações fisiológicas. 

A COX-2 é a enzima induzível e se expressa de forma 
transitiva e quase exclusivamente em células inflama-
tórias estimuladas e não é detectável basalmente na 
maioria dos tecidos. 

Em 2002 foi identificada uma nova isoforma de ci-
clooxigenase que foi denominada de ciclooxigena-
se-3. A nova isoenzima na família deriva do gene que 
codifica a ciclooxigenase-1, mas é estrutural e fun-
cionalmente distinta. Estabeleceu-se que seu papel 
ocorre no nível da produção de febre e a dor no ní-
vel central, e não no nível da inflamação. Ao avaliar os 
medicamentos que produzem inibição farmacológica, 
identificou-se o Acetaminofeno como o mais seletivo 
para ela11. 

Os AINES exercem sua atividade antiinflamatória 
através da inibição da COX-2 no local da inflamação. 
Mas também estes fármacos são capazes de inibir 
a COX-1 no nível gastrintestinal e renal, o que gera 
efeitos indesejáveis, e pode limitar sua utilidade te-
rapêutica, em outras palavras, a relação risco/bene-
fício dos AINES, dependerá de sua capacidade de 
bloquear em maior ou menor grau estas formas da 
COX.

O descobrimento da COX-2 na década de 1990 e as 
diferenças no seu perfil de expressão da COX-1 levou 

De acordo ao exposto e para que haja o 
controle da dor normalmente, recorre-se aos 

AINES tradicionais administrados pré e pós-
operação, mas nem sempre se obtém o resulta-

do desejado porque muitas vezes esses medica-
mentos podem estar contra-indicado por alguma 

condição sistêmica do paciente, recorrendo-se, 
então, aos inibidores da COX-2 como o meloxicam, 

etoricoxibe, parecoxib, entre outros. Por tudo o que 
foi dito anteriormente, o propósito deste artigo é de-

terminar as vantagens e desvantagens dos inibidores 
da COX-2 no controle da dor de dente4-8.

A dor de dente sempre foi objeto de estudos e inves-
tigações, e na atualidade esse tipo de dor continua 
sendo um dos problemas com os quais o dentista se 
depara diariamente na sua prática, tanto que na maio-
ria dos casos é o motivo mais frequente de consulta. 

O Dentista deve estar preparado para solucionar a 
principal causa da consulta odontológica: a “DOR”. 
Igualmente deve-se levar em consideração como é o 
paciente, sua atitude e medos diante do tratamento 
odontológico, e não esquecer o limiar da dor de cada 
paciente, pois todos interpretam e percebem a dor de 
uma maneira muito diferente. Também devemos con-
siderar que: “a depressão, a insônia e a ansiedade po-
dem acentuar a percepção da dor”9.

A dor é o sintoma mais comum apresentado pelas pes-
soas que vão a uma consulta, e sua função, inicialmen-
te, é um sinal de proteção, já que adverte o paciente 
em relação à presença de alguma doença, além de ser 
parte do processo de cura normal. Existem duas clas-
ses de dor de dente, a aguda e a crônica, mas nesse 
caso o mais importante é o controle da dor, qualquer 
que seja a sua classificação.

Com frequência o profissional que está diante de um 
paciente com dor, deve tomar a decisão em relação a 
qual fármaco empregar. Pode recorrer ao uso de antiin-
flamatórios não esteróides AINES convencionais, mas 
eles apresentam efeitos adversos vinculados, tais como 
a lesão gástrica e o dano renal.

Diante desse panorama várias dúvidas surgiram em 
relação a escolha do melhor medicamento para esses 
casos tendo-se em conta a chegada dos Inibidores sele-
tivos da ciclooxigenase de tipo 2 (COX-2), também de-
nominados COXIBS ou “Super-Aspirinas” ou “Aspirinas 
Melhoradas”, que reduziam a gastrolesividade e possi-
velmente não afetariam a função renal, característica 
dos AINES tradicionais. Portanto, o dentista se pergun-
ta se, diante de um problema que requer controle da 
dor deve usar AINES ou, no contexto atual, um COXIB. 

A eficácia e segurança dos inibidores seletivos COX-2 
está bem fundamentada em diversos estudos controlados 
com placebo e comparativos com outros agentes ativos. 
Por isso quando usados no controle da dor em diversas si-
tuações clínicas, é de especial relevância que se discutam 
as possíveis vantagens e desvantagens desses medica-
mentos que ultrapassam o âmbito da inflamação e da dor.

ANTECEDENTES
Mecanismo de ação dos AINES 

As prostaglandinas, leucotrienos e compostos simi-
lares foram chamados eicosanoides, porque derivam 

Fig. 1. Modificado de Goodman e Gilman10.
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Indicações

●   Está indicado no tratamento dos sintomas inflama-
tórios em pacientes com osteoartrite e doenças reu-
máticas, e para o alívio da dor e das moléstias asso-
ciadas ao trauma.

●   Pacientes com deterioração da função renal: A dose 
máxima diária não deve exceder 7,5 mg/dia. Se for 
requerida terapia por via parenteral pode-se admi-
nistrar as ampolas de 15 mg/dia IM profunda so-
mente, e durante os primeiros dias do tratamento.

Contraindicações

●   Hipersensibilidade conhecida ao Meloxicam, ou al-
gum dos excipientes do medicamento.

●   Existe o potencial de sensibilidade cruzada à Aspiri-
na ou a outros AINES.

●   Meloxicam não deve ser administrado em pacien-
tes que desenvolveram sinais de asma, pólipos na-
sais, urticária e angioedema como resposta à As-
pirina, ou a outros fármacos antiinflamatórios não 
esteróides.

●   Úlcera péptica ativa.

●   Transtornos severos de coagulação.

●   Insuficiência renal severa em pacientes que não es-
tão sendo dialisados.

●   Insuficiência hepática severa.

●   Crianças e adolescentes menores de quinze anos, 
gravidez e lactação. 

Recentes avanços em farmacologia adicionaram às 
moléculas de meloxicam um protetor da mucosa gás-
trica. Esta substância é o esomeprazol. A apresenta-
ção farmacêutica são tabletes recobertas que contêm 
15 mg do Meloxicam e 20 mg de esomeprazol.

Em julho de 2009 Croxatto e col, reportam a ação 
anticoncepcional do Meloxicam. Neste estudo con-
clui-se que as doses de 30 mg ao dia durante 5 dias, 
pode ser utilizado como anticoncepcional de emer-
gência19.

PARECOXIB SÓDICO
É uma pró-droga, solúvel em água que se transforma 
em valdecoxib no organismo, demonstrando maior 
seletividade pela COX-2, e recentemente foi apro-
vado para seu uso clínico na Europa. Encontra-se 
disponível para ser usado por via intravenosa ou 
intramuscular.

ETORICOXIB
É considerado um COX-2 seletivo de segunda 
geração, potente e de ação rápida, (aprox. 106 
vezes mais seletivo da COX-2 que da COX-1). 
Nos Estados Unidos não está aprovado porque 
a FDA (Administração de Drogas e Alimentos) 
solicitou informação de segurança e eficácia 
adicional para o etoricoxib, antes que possa 
ser registrado.

Dose Usual: 60-120 mg/dia. Para os ido-
sos e pacientes com compromisso renal 
se recomenda uma dose menor.

à hipótese de que a inibição específica da COX-2 seria 
benéfica no controle da dor e da inflamação.

Desde seu lançamento ao mercado farmacêutico, múl-
tiplos ensaios clínicos foram publicados avaliando a 
eficácia dos inibidores seletivos da COX 2. Nestes não 
se demonstrou que sua eficácia analgésica e antiinfla-
matória seja superior à dos AINES não seletivos.

Em 1988 Raz e colaboradores12 demonstraram que a 
síntese da COX-2 se produz em resposta à interleucina 
(IL)-1 e um lipopolissacarídeo bacteriano. Na investiga-
ção realizada por Dewitt13 a inibição da COX-2 poderia 
ser suficiente para obter os benefícios terapêuticos da 
terapia com os AINES e, ao contrário, que a inibição 
indiscriminada da COX-1 daria como resultado os efei-
tos secundários usualmente associados com os AINES, 
estimulando uma carreira intensa e muito competitiva 
para identificar compostos que inibam seletivamente 
somente a COX-2.

Os inibidores da COX-2 foram desenvolvidos em uma 
tentativa de inibir a ciclooxigenase -2 e com ela a sínte-
se de prostaciclina, sem que tivesse efeito sobre a ação 
da ciclooxigenase-1 que se encontra no espaço gastrin-
testinal, rins e plaquetas15.

A COX-1 se encontra em plaquetas, estômago e rim, 
além de ser responsável pela proteção do estômago 
contra seu próprio ácido. Enquanto a COX-2 se pro-
duz em resposta à inflamação induzida. Devido a que 
os AINES não são seletivos, seus efeitos adversos po-
dem ser sangramento, perfuração gastrintestinal, dis-
função renal e plaquetária, também pode estabelecer 
que um medicamento que só iniba a enzima COX-2, 
não tenha efeitos adversos, daí a importância de sin-
tetizar os COXIBS.

INIBIDORES E SUA IMPORTÂNCIA 
Os inibidores enzimáticos são moléculas que se unem 
a enzimas e diminuem sua atividade, devido a uma en-
zima pode matar um organismo patogênico ou corri-
gir um desequilíbrio metabólico; muitos medicamentos 
atuam como inibidores enzimáticos. 

Os primeiros inibidores seletivos da COX-2 conhecidos 
foram o diarilheterociclo e o ácido sulfonanilida. Nos úl-
timos anos trabalhou-se intensamente sobre a estrutura 
do anel diarilheterociclo para tentar melhorar a especifi-
cidade sobre a COX-2.

Atualmente os inibidores seletivos da COX-2, classifi-
cam-se em preferenciais e específicos. Dentro do pri-
meiro grupo se incluem aqueles AINES preferentemen-
te seletivos para a COX-2. Os primeiros disponíveis no 
mercado no princípio da década de 90 foram nimesuli-
da e meloxicam, inibidores significativamente melhores 
da COX-2 que da COX-1. Dentro dos preferenciais estão 
o parecoxib e o etoricoxibe.

MELOXICAM
É um dos medicamentos que inibe seletivamente a 
COX-2. Com isto a inflamação pode ser reduzida, sem 
mostrar os efeitos adversos em rins e vias gastrintesti-
nais, efeitos que são característicos dos AINES. A dose 
usual é de 7,5 mg/dia e em casos graves aumentá-la a 
15 mg/dia16-18. 
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CELECOXIB
É um medicamento com efeitos analgésicos 

antipirético e antiinflamatório. Em ensaios clí-
nicos controlados em pacientes com dor aguda 

pós-operatoria, posterior à exodontia do terceiro 
molar não mostrou eficácia clínica importante. Em 

pacientes com insuficiência hepática apresentam 
elevado grau de concentração plasmática. Os efei-

tos adversos se relacionam com inibição de pros-
taglandinas no rim. O fármaco deve ser usado com 

precaução em pacientes que apresentem: hipertensão 
arterial, problemas cardíacos, ou antecedentes de aler-
gia à aspirina. A dose usual é de 100 mg a cada 6 horas.

NIMESULIDE 

Seu efeito antiinflamatório é mais potente que o da 
Aspirina e da Indometacina. Em contraste com outros 
AINES não afeta os níveis de prostaglandinas citopro-
tetoras no nível da mucosa gástrica. A dose usual é 
100 mg a cada 12 horas.

O nimesulide foi autorizado na Espanha em 1996 e per-
tence à família das sulfonanilidas. Apresenta uma seleti-
vidade entre 5 e 16 vezes maior para a COX-2 e igual ao 
caso do meloxicam, a partir de certas dose mais eleva-
das, perde a seletividade sobre a COX-2.

Indicações

●   Está indicado no tratamento dos sintomas infla-
matórios em pacientes com osteoartrite e doenças 
reumáticas e para o alívio da dor e das moléstias 
associadas ao trauma, odontalgias, intervenções ci-
rúrgicas e dismenorreia. Somente poderá ser usado 
em adultos para reduzir a febre e/ou o mal-estar as-
sociado ao resfriado comum e à gripe. Geralmente 
não se devem exceder os sete dias no tratamento 
da dor aguda e da febre.

●   Pacientes com deterioração da função renal: Demons-
trou-se que Nimesulida apresenta o mesmo padrão 
farmacocinético em pacientes com insuficiência renal 
moderada (depuração de creatinina de 30-80 ml/mi-
nuto), que em voluntários sadios. Por conseguinte não 
é preciso reduzir a dose em pacientes com insuficiência 
renal moderada. Entretanto o Nimesulida não deve ser 
administrado em casos de insuficiência renal severa. 

Contraindicações

●   Hipersensibilidade conhecida ao Nimesulida.

●   Não deve ser usado em paciente com cardiopatias,

●   História de reações de hipersensibilidade (por exem-
plo: bronco espasmo, asma, rinite, urticária e angioe-
dema) como resposta à Aspirina ou a outros fárma-
cos antiinflamatórios não esteróides.

●   Úlcera péptica ativa; história de úlceras recorrentes, 
com hemorragia gastrintestinal ou doença intestinal 
inflamatória.

●   Transtornos severos da coagulação. Não se deve ad-
ministrar em pacientes que tomem varfarina.

●   Insuficiência renal severa.

●   Insuficiência hepática: Aqueles pacientes que apre-
sentem resultados prévios de laboratório anormais, 

aos parâmetros da função hepática, não devem ser 
tratados com Nimesulida; e em pacientes que desen-
volvam sintomas compatíveis com alteração hepática 
durante o tratamento (Ex: anorexia, náuseas, vômitos, 
dor abdominal, fadiga, escurecimento da urina e icterí-
cia) o tratamento deverá ser suspenso. 

Na Espanha em 1999 foram confirmados 5 casos de he-
patite tóxica secundária à administração de nimesulida, 
dois dos quais se apresentaram como hepatite fulminan-
te, causando o falecimento dos pacientes. Por esta razão 
no ano 1999 incluiu-se uma advertência em relação ao 
risco do produto e à necessidade de suspender o tra-
tamento se houvesse suspeita de alterações hepáticas. 

Em maio de 2002 o Comitê Espanhol de Segurança de 
Medicamentos, reavaliou o perfil de segurança do nime-
sulida e recomendou a suspensão temporária e a co-
mercialização; a Agência Espanhola de Medicamentos 
junto com a EMEA (Agência Europeia de Medicamen-
tos) tornou efetiva a suspensão cautelar.

Em outros países como a Argentina e o México o uso 
foi suspenso por apresentar alterações hepato-tó-
xicas. O Nimesulida não foi aprovado pela FDA dos 
EUA para sua comercialização. Na Colômbia não foi 
suspenso, mas as autoridades sanitárias sugeriram que 
estes medicamentos geram mais riscos que benefícios 
e que é muito fácil substituí-lo, por isso sugerem que 
seu uso seja controlado.

ALERTAS SOBRE OS INIBIDORES 
DA COX-2
Existem informações cada vez mais frequentes de di-
versos autores onde propõem que a diminuição de 
PGI2 com capacidade antiagregante e vasodilatadora 
secundária ao inibir a COX-2, sem inibir o TXA2 (agen-
te pró agregante plaquetário), pode afetar o equilíbrio 
entre prostaglandinas pró-trombóticas e antitrombó-
ticas, aumentando a atividade pró-trombótica. A con-
clusão priori seria que “o uso de COXIBS pode aumen-
tar o risco cardiovascular”.

Provas clínicas e meta-análise mostraram que o trata-
mento com alguns COXIBS (especialmente rofecoxib) 
aumentavam a incidência de efeitos cardiovasculares 
adversos ao compará-los com placebos. Por esta razão 
fármacos como o rofecoxib e o valdecoxib foram reti-
rados do mercado farmacêutico em 2004 e 2005 res-
pectivamente. Igualmente a FDA e a EMEA (Agência 
Europeia de Medicamentos), começaram em 2006, pro-
cessos de revisão de todos os AINES (Antiinflamatórios 
Não Esteróides) e dos inibidores da COX-2. 

No dia 12 de novembro de 2008 o Instituto Nacional de 
Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia 
(INVIMA), emitiu uma alerta sanitária em que anunciava 
a retirada preventiva do mercado do princípio ativo Lu-
miracoxibe devido ao perfil risco–beneficio apresentar-
se negativo, posto que os riscos de toxicidade hepática 
que apresenta são superiores aos benefícios que pode 
oferecer. O INVIMA solicitou aos médicos que suspen-
dessem imediatamente a prescrição deste medicamen-
to, para aqueles pacientes que estivessem tomando o 
medicamento, e entrassem em contato, o mais breve 
possível, com seu médico para que selecionasse outra 
opção de tratamento mais adequada20.
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Recordar que as alterações cardiovasculares estão as-
sociadas ao uso dos inibidores da COX-2.

É importante assinalar que o tratamento com dose 
baixas de aspirina parece reduzir em grande medida 
os efeitos de proteção da terapia com inibidores da 
COX-2, no longo prazo.

O cuidado da saúde oral sempre está na busca de no-
vos agentes terapêuticos para os pacientes com dor 
odontogênica, e para isso deve-se levar em conside-
ração a eficácia, conveniência, custo e segurança, bem 
como recordar que a ausência de evidência de dano 
não é evidência de segurança.
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PERSPECTIVAS
●   A meta é obter compostos cuja atividade antiinfla-

matória seja similar a dos glicocorticoides, mas cuja 
toxicidade seja menos frequente e intensa que aquela 
que eles apresentam. 

●   Identificar novos compostos orientados contra a 
COX-2, a forma induzida da enzima.

●   Obter compostos cujos efeitos analgésicos e antiin-
flamatórios sejam os mais potentes e que os efeitos 
secundários, como a intolerância gástrica desapare-
çam por completo.

●   Recordar que a inflamação constitui uma série de fe-
nômenos homeostáticos que evoluíram para obter 
a sobrevivência do ser humano, em um meio cheio 
de micro-organismos patogênicos. O bloqueio de 
mecanismos fisiologicamente importantes (media-
dos por prostaglandinas, leucotrienos, moléculas 
de aderência celular ou citocinas), talvez suporte 
algum grau de toxicidade celular. Pode-se concluir 
que a terapêutica antiinflamatória pode bloquear 
esses fenômenos e fazer mais mal que bem.

RECOMENDAÇÕES
Deve-se esperar que os Inibidores da COX-2, tenham mais 
tempo no mercado da indústria farmacêutica, porque ain-
da não sabemos o que pode acontecer, no longo prazo, 
com estes medicamentos relativamente tão novos.

Estudos in vitro informaram que os inibidores da COX-
2, sejam eles seletivos ou não, apresentam uma ativi-
dade preventiva sobre o câncer de cólon.

Inibidores da COX-2 não devem ser administrados em 
pacientes com hipersensibilidade conhecida ao medi-
camento ou àqueles pacientes que tenham experimen-
tado asma, urticária ou reações de tipo alérgico, depois 
de tomar aspirina ou outros AINE e que tenham antece-
dentes cardiovasculares.

Os COXIBS não apresentam nenhum efeito antiagre-
gante plaquetário, portanto carecem de propriedades 
cardioprotetoras. Além disso sugeriu-se uma tendên-
cia pró-trombótica ao afetar a produção de prostaci-
clina estimulada pela COX-2, a que limita a ativação 
plaquetária; por conseguinte, sugere-se que em pa-
cientes com alto risco cardiovascular, não se suspenda 
a cardio-proteção com ASA.

Por último, particularmente naquela prática exercida em 
contextos de restrição de recursos como na América Lati-
na, onde não existe acesso universal à segurança social nos 
cuidados médicos, e os recursos investidos em recupera-
ção da saúde devem ser retirados de outros itens como 
alimentação, moradia, vestimenta ou educação, a prescri-
ção de um fármaco custoso só deve ser levado em consi-
deração, quando a vantagem para a pessoa e a família seja 
mais importante que para os produtores do medicamento.

CONCLUSÕES
O sucesso do tratamento da dor odontogênica aguda, 
continua sendo um desafio para o dentista. Consegue-se 
estabelecer que o uso do COX-2 é convincente quando se 
apresenta intolerância aos outros analgésicos tradicionais. 


