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Durante o Congresso com o maior número de participantes da 
América Latina, o já tradicional CIOSP de São Paulo, realizou-se o 
lançamento da edição Nº 1 da Revista Oral-B News da América Latina, 
que a empresa distribuirá de forma gratuita entre os profissionais da 
região, tanto para língua portuguesa quanto espanhola. 

Tratando de repetir o sucesso obtido com os Oral-B News do México 
e da Argentina, o objetivo foi chegar à maior quantidade de dentistas 
da região, de forma gratuita, com uma publicação científica que apre-
sente artigos interessantes e atualizados, escritos por prestigiados 
especialistas de diversos países. 

Com a presença de inúmeros dentistas, além de dirigentes nacionais e 
internacionais de primeiro nível, os autores do primeiro número foram 
convidados a darem conferências sobre seus respectivos artigos. A 
comunicação entre autores e leitores foi extremamente proveitosa e 
foi reconhecida por uma audiência muito participativa. 

Junto às máximas autoridades da Oral-B da América Latina e da 
Oral-B do Brasil, estiveram presentes os seguintes autores: Dr. Rafael 
Palencia Díaz (Colômbia), Dra. Bettina Basrani (Canadá), Dra. Juliana 
Romanelli (Brasil), e Dra. Francina Lozada Nur (EUA). Dentre as auto-
ridades, o presidente da FDI, Dr. Orlando Monteiro da Silva (Portugal); 
o representante da Região Europeia da FDI, Dr. Gerhard Seeberger 
(Itália); o presidente da ABO, Dr. Luiz Fernando Varrone; o presidente 
da APCD, Dr. Adriano Albano Forghieri (Brasil); o presidente da AOA, 
Damián Basrani (Argentina) e vários dirigentes de instituições de 
odontologia do Brasil. 

Finalizada a apresentação, a empresa ofereceu aos convidados um 
coquetel de confraternização.
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RESUMO
A necessidade de realizar ex-
trações dentárias em pacien-
tes com terapia anticoagulan-
te oral crônica se transformou 
atualmente em um problema, 
pois não existe consenso inter-
nacional para seu manejo cirúr-
gico. 

Nos primeiros protocolos pro-
postos, a terapia anticoagulan-
te oral é descontinuada, de 2 a 
6 dias antes da cirurgia, ou se 
diminui sua dose até obter mui-
tas vezes níveis subterapêuti-
cos da droga em plasma. 

Em outros casos, os anticoa-
gulantes orais são substituídos 
por Heparinas. Estas três con-
dutas estão seriamente ques-
tionadas, principalmente pelo 
risco de tromboembolismos a 
que os pacientes ficam expos-
tos, também por aumentarem 
os custos, além do fato de que 
frequentemente requerem hos-
pitalização. 

Nos últimos anos, aumentou a 
tendência de manter a terapia 
anticoagulante durante as exo-
dontias (quarta estratégia) e se 
enfatizou o papel dos agentes 
hemostáticos de ação local. Em 
condições ideais, estes produ-
tos deveriam ser: bons hemos-
táticos, fáceis de utilizar, não 
alterar os processos reparado-
res nem serem antigênicos, e 
apresentarem um baixo custo. 

A presente publicação tem 
como objetivo apresentar um 
novo hemostático de ação lo-
cal, o Subgalato de Bismuto, 
ressaltando seus efeitos bioló-
gicos e clínicos.

Nos animais vertebrados o sangue flui através de um 
compartimento fechado com uma pressão relativa-
mente elevada. A pressão intravascular do sistema 
circulatório é superior à pressão atmosférica (com ex-
ceção da dura-máter), por isso a secção ou ruptura 
de um vaso sanguíneo produz perda de sangue, que 
recebe o nome de Hemorragia. O sistema da coagu-
lação é aquele sistema que mantém a integridade 
vascular, limitando a hemorragia e remodelando o 
vaso lesado, quando os mecanismos de reparação 
tissular tenham cessado. Seu papel homeostático 
central é reconhecido, já que não se limita apenas 
a manter o fluxo sanguíneo, mas também intervém 
em fenômenos como a inflamação, metástase, ate-
rogênese e regulação da pressão arterial. Este sis-
tema poderia ser esquematizado didaticamente 
em dois subsistemas: a hemostasia e a fibrinólise 
(fenômenos consecutivos que muitas vezes se 
sobrepõem). Ambos os subsistemas funcionam 
de forma harmônica. Normalmente o sistema da 
coagulação se encontra em repouso, mas dian-
te de uma lesão vascular se ativa rapidamente, 
por meio de respostas altamente específicas. 
Então, poderíamos definir a hemostasia como 
a parte do sistema da coagulação que se en-
carrega de selar qualquer defeito no sistema 
vascular que permita a perda sanguínea; e a 
fibrinólise como parte do sistema de coagu-
lação encarregada da remodelação do vaso 
prejudicado, quando os mecanismos repara-
dores tenham cessado, permitindo a recana-
lização vascular. 

Os transtornos de coagulação podem ser 
agrupados, de acordo com o local onde 
a anomalia se encontre: nos vasos san-
guíneos, nos tecidos de sustentação, nas 
plaquetas, ou em fatores de coagulação. 
São também classificados em congênitos 
e adquiridos, sendo os adquiridos muito 
mais frequentes que os congênitos. 

As coagulopatias congênitas têm uma 
baixa prevalência na população e cos-
tumam ser ocasionadas por uma ano-
malia de uma proteína do sistema de 
coagulação, ou por erros na agrega-
ção e adesão plaquetária. Os casos 
possivelmente melhor caracteriza-
dos são os das Hemofilias A, B, 
e a doença de Von Willebrand. 
As formas adquiridas, ao con-
trário, envolvem geralmente 
o compartimento celular ou 
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plasmático, e sua prevalência na po-
pulação está aumentando (especial-

mente as terapêutico-medicamento-
sas). As situações mais frequentes são 

as dos pacientes com características de 
antiagregar e os pacientes com terapia 
anticoagulante oral (TAO). 

Contrariamente às síndromes hemorrági-
cas, em um processo similar ao menciona-
do de ativação de plaquetas e geração de 
fibrina dentro de um vaso não lesado, pode-
-se derivar na formação de um trombo. Os 
mecanismos que o produzem são os mesmos 
que entram em jogo em condições fisiológicas 
para parar as hemorragias, e são três (tríade de 
Virchow) os envolvidos na patogenia das trom-
boses: lesão endotelial, estase circulatória e hi-
percoagulabilidade. No território venoso (que é 
onde se encontram a maioria das tromboses), 
o sistema plasmático, a estase circulatória e os 
estados de hipercoagulabilidade constituem 
os elementos predominantes na formação das 
tromboses e embolias pulmonares. Em compen-
sação, o início das tromboses arteriais está mais 
relacionado com a lesão endotelial e a ativação 
plaquetária. Os grupo de fármacos utilizados para 
a prevenção ou o tratamento das tromboses são 
os antiagregantes plaquetários, as heparinas e, 
fundamentalmente, os denominados anticoagu-
lantes orais que, definitivamente, terminam pro-
duzindo síndromes hemorrágicas adquiridas. 

Os anticoagulantes orais são um importante gru-
po de fármacos. Classificam-se como derivados 
cumarínicos (são os mais usados) e derivados in-
dandiônicos (muito pouco usados devido ao seu 
dificultoso manejo clínico). São anticoagulantes 
in vivo, já que atuam como antagonistas da vita-
mina K. Estas drogas não atuam de forma ime-
diata, mas sim, logo após alguns dias de adminis-
tração, já que o efeito anticoagulante depende 
da diminuição progressiva da concentração plas-
mática dos fatores ativos da coagulação acima 
mencionados. Não possuem efeito farmacológi-
co sobre os fatores já sintetizados. Estão indica-
dos em pacientes suscetíveis às tromboses veno-
sas profundas (que podem alojar-se nos pulmões 
e produzir embolias pulmonares), em pacientes 
portadores de válvulas cardíacas protéticas (já 
que estas estão mais propensas à formação de 
coágulos), em fibrilações e arritmias cardíacas (já 
que quando o coração pulsa rapidamente, mas 
sem eficácia, não é incomun a formação de coá-
gulos nos apêndices auriculares). Também estão 
indicadas em procedimentos cirúrgicos ortopé-
dicos ou abdominais, em alguns doentes depois 
de enfarte de miocárdio, etc. 

Nos pacientes com TAO, um minucioso contro-
le hemostático para o ajuste da dosagem é im-
prescindível. Este fato acontece devido à estreita 
margem que existe entre as doses insuficientes, 
eficazes e excessivas do anticoagulante em cada 
paciente; além disso, também em função da gran-

de variabilidade individual à droga e à instabili-
dade da resposta terapêutica, causada por inter-
ferências farmacológicas, dietéticas, ou de outro 
tipo. É por isso que, no mínimo uma vez por mês, 
os pacientes anticoagulados devem ser monito-
rados hemostaticamente. Há alguns anos, o trata-
mento com anticoagulantes orais era controlado 
com o tempo de protrombina (TP), ou tempo de 
Quick. Esta prova é sensível à redução de fato-
res II, VII e X. A interpretação dos resultados do 
TP mostrou-se complicada, porque as trombo-
plastinas de uso atual são preparadas mediante 
diferentes métodos e, portanto, varia sua sensi-
bilidade à redução de fatores de coagulação que 
dependem da vitamina K. Como consequência 
disso, frequentemente o mesmo resultado do TP 
reflete diferentes graus de efeito anticoagulante, 
quando se utilizam diferentes tromboplastinas. 
Os esforços para solucionar o problema da varia-
bilidade na sensibilidade das tromboplastinas cul-
minaram com a adoção por parte da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) do sistema de Relação 
Normalizada Internacional (RNI). 

Baseado na hipótese de que existe uma relação li-
near entre o logaritmo do TP obtido com as trom-
boplastinas de referência e prova, a calibragem 
do modelo é usado para padronizar o relatório do 
TP. O índice do TP medido com a tromboplasti-
na preparada localmente em RNI é convertido, de 
acordo com a seguinte fórmula: 

TP paciente
RIN = ( ---------------------- )c

TP testemunha 

onde c é a potência que representa o Índice de 
Sensibilidade Internacional (ISI). O ISI é uma medi-
da da reatividade de uma tromboplastina, devido 
à redução dos fatores de coagulação dependen-
tes da vitamina K, comparado com o preparado 
de referência internacional. Um monograma dese-
nhado especificamente, proporciona cifras do RNI 
do valor do TP, obtidas com o reagente de trom-
boplastinas e o ISI, sem a necessidade de cálculos. 
O RNI é o índice do TP que teríamos obtido, se a 
tromboplastina de referência da OMS tivesse sido 
usada para realizar o TP da amostra. Um RNI de 1 
equivale a um TP normal, e o RNI aumenta propor-
cional ao estado de anticoagulação. 

Existem cada vez mais indicações clínicas para os 
anticoagulantes orais, visto que o aparecimento 
de pacientes anticoagulados é constante. Estes 
pacientes requerem tratamentos odontológicos 
como qualquer outra pessoa, e dentre estes, a 
necessidade de exodontias significa um verdadei-
ro transtorno, pois envolve um risco. Quando se 
deve efetuar uma intervenção cirúrgica bucal em 
um paciente tratado com medicação anticoagu-
lante oral, a atitude terapêutica mais tradicional 
consiste em interromper a medicação entre 2 a 
5 dias antes da intervenção. Isto permite chegar, 
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desse modo, a um menor estado de anticoagula-
ção. No entanto, esta conduta deve ser revisada, 
já que sérias complicações de tromboembolismo, 
incluindo a morte, foram três vezes mais frequen-
tes em pacientes que descontinuaram o anticoa-
gulante antes de uma intervenção menor, do que 
as hemorragias pós-operatórias severas, vistas 
nos pacientes que não o descontinuaram. Deve-
-se considerar também que geralmente o controle 
da hemorragia é um problema menor, comparado 
com uma oclusão vascular. No paciente com alto 
risco tromboembólico, especialmente nos porta-
dores de próteses valvares cardíacas, a conduta 
habitualmente recomendada é substituir o antico-
agulante oral pela heparina. Esta droga apresenta 
uma vida média muito mais curta que o anticoagu-
lante oral e, portanto, é mais fácil de reverter, caso 
se apresente uma complicação hemorrágica. Este 
é o mecanismo sugerido pela Sociedade Europeia 
de Cardiologia e The American Collage of Chest 
Physicians. Apesar desta recomendação, deve-
mos estar cientes que a heparinização do paciente 
nem sempre evita os tromboembolismos; também 
pode vir acompanhada dos efeitos adversos da 
droga, e aumenta muito os custos da intervenção, 
devido ao seu alto preço o que, em muitas oportu-
nidades, requer hospitalização durante vários dias. 
Nos últimos anos, foi cobrado exaustivamente a 
tendência a não descontinuar a medicação antico-
agulante oral e realizar hemostasia local (tampões 
hemostáticos para os procedimentos cirúrgicos 
odontológicos). Esta tendência está baseada em 
que 90% das hemorragias pós-operatórias seriam 
ocasionadas por causas diferentes à anticoagu-
lação, como por exemplo, o grau de infecção da 
área operada, o excessivo trauma cirúrgico, situ-
ações sistêmicas coexistentes graves, interações 
medicamentosas, etc. Portanto, poderia conside-
rar-se que um adequado controle destes fatores 
diminuiria, de forma expressiva, a incidência de 
sangramento pós-operatório. 

Os tampões hemostáticos são fármacos que atu-
am localmente e não participam de maneira dire-
ta no mecanismo da coagulação. Param a hemor-
ragia porque produzem um coágulo artificial, ou 
porque criam uma matriz mecânica. Bublitz e col. 
relataram 40% de sangramentos pós-exodontias 
em pacientes que não descontinuaram o anticoa-
gulante oral e aos que não lhes haviam colocado 
nenhum tampão hemostático. Este seria o valor 
médio de hemorragias que se pode esperar, se 
não são utilizados. 

Existem relatados na literatura vários hemostáti-
cos locais de ação efetiva, sendo os mais ampla-
mente difundidos:

•  Os “adesivos tissulares biológicos” (também 
denominados cola de fibrina ou selantes de fi-
brina) são compostos de fibrinogênio, trombi-
na, fator XIII e agentes antifibrinolíticos, incluin-
do uma solução de aprotinina ou, em algumas 
oportunidades, ácido tranexâmico. 

• A “celulose oxidada”. 

•  O “colágeno microfibrilar”, de origem bovi-
na ou suína (como o utilizado neste estudo), 
permite, por meio de sua disposição reticular 
a captura e agregação plaquetária, a ativação 
do fator XII (fator Hagemman) e também a es-
tabilização dos filamentos de fibrina. Além dis-
so, ao entrar em contato com a fração aquosa 
do sangue, as fibras se hidratam, incham, e se 
aderem às áreas afetadas, criando um cimen-
to vascular eficaz que obstrui fisicamente os 
vasos alveolares. 

•  Os “agentes antifibrinolíticos” mais conheci-
dos são os ácidos tranexâmico e o épsilon 
aminocaproico. O ácido tranexâmico é, sem 
sombra de dúvidas, o mais estudado em 
pacientes com desordens hemorrágicas. 
É um derivado sintético da lisina, que se 
une aos locais de fixação da mesma nas 
moléculas de plasminogênio e plasmina, 
bloqueando de forma reversível esta 
união, inibindo a fibrinólise.

Foi assim que, pesquisando sobre he-
mostáticos utilizados em outros ramos 
da medicina, conhecemos o subga-
lato de bismuto (SB) (Figs. 1 e 2). 

Fig. 2: Sequência clínica utilizando Subgalato de Bismuto como hemostático 
e o pós-operatório aos 7 dias. 

Fig. 1 A: Coágulo pós-operatório. B: Curativo com um tampão de 
Subgalato de Bismuto. 
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•   Histórico do paciente e análise odontológica 
pormenorizada. 

•   Obter valores de RNI e TP dentro das 24 horas 
anteriores ao ato cirúrgico. 

•   Contraindicar intervenção para níveis superio-
res a 3,5 de RNI. 

•   Realizar quimioprofilaxia antibiótica somente 
naqueles casos de alto risco de endocardite in-
fecciosa. 

•   Realizar profilaxia mecânica e química com clo-
rexidina no pré-operatório imediato. 

•   Realizar anestesia local convencional, na região 
do dente a ser tratado. 

•   Evitar as incisões no sentido vertical e as ostec-
tomias. 

•   Utilizar técnica cirúrgica de exodontia atraumá-
tica e a correta assepsia pós-cirúrgica. 

•   Utilizar o SB impactado no alvéolo como he-
mostático de ação local. 

•   Realizar sutura para aproximar as bordas da fe-
rida cirúrgica e conter o hemostático. 

•   Realizar prescrições pós-cirúrgicas, fundamen-
talmente anti-hemorrágicas (que incluam a 
colocação de um pack de gaze com pressão 
oclusal sobre a área operada durante 3 horas, 
dieta fria e liquida durante 24 horas, evitar as 
pressões negativas na cavidade bucal). 

•   Indicar paracetamol como analgésico, tratando 
de evitar a administração de anti-inflamatórios 
não esteroidais (Fig. 3).

Silvestein e Chvapil relataram que um hemostáti-
co ideal deve reunir as seguintes características: 

a) alta atividade hemostática;
b) mínima reação tissular;
c) ausência de resposta antigênica; 
d) bioabsorvível in vivo; 
e) fácil esterilização;
f) baixo custo; 
g) simular a estrutura tissular. 
 
Em nossas investigações demonstramos, me-
diante estudos comparativos, prospectivos e ran-
domizados, que o SB pode ser utilizado como he-
mostático local em exodontias de pacientes com 
regime anticoagulante crônico, sem interferir nos 
níveis terapêuticos da droga, com uma eficácia 
similar ou maior à de outros hemostáticos rela-
tados na literatura. Além disso, os dados obtidos 
sugerem que a incidência de hemorragias pós-
operatórias não aumenta com os níveis de anti-
coagulação (RNI) quando o SB foi utilizado como 
tampão hemostático. Nenhum paciente com san-
gramento pós-operatório (1,54%) necessitou tra-
tamento com vitamina K, internação, nem mesmo 
transfusões. Não foram registrados episódios de 
tromboembolismos relacionados com o ato cirúr-
gico. Também estabelecemos que o SB é compa-
tível com a reparação óssea pós-extração dentá-

Este se traduz em um pó utilizado 
como hemostático local em cirurgia 

otorrinolaringológica, dermatológica 
e ginecológica (mais recentemente, foi 

utilizado em forma de massa conten-
do epinefrina como agente hemostático 
durante as adeno e amigdalectomias). A 

estrutura química do SB tem certa relação 
com o ácido elágico; este é um agente pro-
motor da coagulação que forma trombina 
através da via intrínseca, por meio de uma 
ação sobre o fator XII (fator Hageman ou fa-
tor contato); esta capacidade de ativar o fator 
Hageman reside em seus grupos carregados 
negativamente. O SB também é reconhecido 
no tratamento da pele e nas mucosas por sua 
ação adstringente, quer dizer, precipitam pro-
teínas formando tanatos de proteínas insolúveis 
que obliteram a luz dos capilares e detêm as pe-
quenas hemorragias. Diferentemente dos cáusti-
cos, atuam apenas em superfície, não provocan-
do morte celular.

PROTOCOLO CIRÚRGICO  
PARA EXODONTIAS 

•   Consulta “casada” com o hematologista, que é 
aquele que determina a possibilidade e a opor-
tunidade de tratamento. 

Fig. 3: Sequência clínica utilizando adesivo tissular biológico como 
Hemostático, e o pós-operatório aos 7 dias. 
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ria; assim foi demonstrado ao usá-lo em ratos do 
grupo controle e anticoagulados, um modelo ex-
perimental de osteogênese ativa, além de avaliá-
lo histológica e histomorfometricamente. 

Consideramos que em pacientes com TAO, po-
dem ser realizadas extrações dentárias, sem des-
continuar sua medicação anticoagulante (com 
valores de RNI < 3,5), realizando hemostasia lo-
cal com SB. A consulta concomitante com mé-
dicos hematologistas, o treinamento de cirurgi-
ões maxilofaciais no manejo de pacientes com 
desordens hemorrágicas, e um centro médico de 
referência para o tratamento das possíveis emer-
gências durante as 24 horas são imprescindíveis.
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RESUMO
O sucesso de qualquer procedi-
mento odontológico chame-se or-
todontia, endodontia, implante, in-
clusive um branqueamento dental, 
deve acomodar-se em uma sólida 
base inicial de diagnóstico e prog-
nóstico. É necessário um enfoque 
sistemático e ordenado para po-
der planejar, avaliar e diagnosticar 
os problemas estéticos desde o 
início, no intuito de chegar a uma 
finalização bem-sucedida do mes-
mo. Estas abordagens sistemáticas 
devem andar de mãos dadas com 
os princípios gerais que serão refe-
ridos desde o momento da avalia-
ção estética de um sorriso, que se 
inicia a partir da entrevista com o 
paciente e termina com uma aná-
lise da personalidade do mesmo . 

Diretrizes que devem ser toma-
das no sorriso a ser trabalhado. 
O objetivo principal de enfocar 
este estudo inicial, encontra-se 
em realizá-lo muito antes de qual-
quer procedimento clínico, o que 
permitirá esboçar o novo sorriso, 
com os parâmetros de estética e 
cosmética dental que nos servirão 
como referência para buscar a si-
metria, proporcionalidade, dina-
mismo, cor, etc. Assim, atende-se 
à expectativa do paciente, através 
de uma boa comunicação, respon-
dendo a todas suas inquietações e 
duvidas desde um princípio, e não 
deixando nada para o final, o que 
poderia significar a repetição dos 
tratamentos ou a insatisfação do 
paciente e de nós mesmos. Nesta 
situação, é preponderante contar 
com ferramentas, além de radio-
grafias e modelos de estudo. 

A tecnologia de hoje nos propor-
ciona ferramentas de informática 
que deveriam ser usadas pelos 
dentistas no design e planejamen-
to do sorriso, não como um meio 
de persuasão ao tratamento, mas 
sim como base diagnóstica tor-
nando-os previsíveis, sem excluir 
os exames básicos, mas comple-
mentando-os, com a expectativa 
que o paciente espera de nossos 
procedimentos.

ANÁLISE DO SORRISO 
Para analisar o sorriso devemos levar em consideração 
o seguinte: forma da face; tamanho dos lábios; níveis 
coronários e gengivais visíveis; harmonia e proporção 
entre a linha cervical, os bordos incisais e a linha do 
lábio; cor do dente (seu valor, matiz, policromatismo, 
translucidez, brilho e textura). 

Desse modo, devemos considerar o comportamento 
do substrato antes da nossa restauração, sobre o qual 
será confeccionada a resina, faceta, coroa livre de me-
tal ou outro procedimento. Por exemplo: sobre um nú-
cleo de dente vital, sobre núcleo-pino (levar em conta 
o material em que foi realizado) ou sobre um implante; 
se é uma prótese unitária ou é uma prótese com múl-
tiplos elementos; o estado dos tecidos gengivais, etc. 

O diagnóstico clínico também deve incluir a região da 
boca, características do local, características ópticas, 
necessidades mecânicas (hábitos funcionais e para-
-funcionais), forma e tamanho da peça, exigências do 
paciente; resultados do diagnóstico radiográfico; lo-
calização das margens das próteses fixas que podem 
ser supra, sub ou justa-gengivais, cuja escolha está 
baseada em uma série de fatores biológicos e estru-
turais. 

Além disso, avaliar a resposta periodontal, evitando o 
desenvolvimento de um processo inflamatório que de-
pende dos seguintes fatores: invasão do espaço bioló-
gico, distância da margem do preparo à crista óssea, 
quantidade de gengiva inserida, grau de ajuste da pró-
tese, microbiologia, características do material em con-
tato com a gengiva e a localização do ponto de conta-
to interproximal, o que determinará a profundidade das 
cavidades proximais. Uma vez ponderados todos estes 
aspectos, estaremos em condições de decidir qual será 
a localização da margem.

COMPONENTES DO SORRISO
Muitos autores concordam sobre a percepção dos 
princípios que regem as formas e as cores, que estão 
influenciadas por vários fatores intrínsecos e extrínse-
cos importantes, como: o conhecimento das diferentes 
técnicas e materiais, incluindo suas indicações, vanta-
gens, desvantagens ou limitações; a própria competên-
cia profissional; a relação paciente-profissional, pois os 
pacientes chegam à consulta com bastante informação 
proveniente dos meios virtuais e/ou de outro profissio-
nal. O dentista deve saber orientá-lo com respeito aos 
seus desejos e expectativas, aos aspectos psicológicos 
e à subjetividade, já que todo tema relacionado com o 
estético tem uma carga emocional muito importante, 
influenciada pela etapa da história em que se vive, a 
cultura, idade e o sexo.
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o retângulo de ouro. Esta é talvez a explicação 
estética de por que os cartões de crédito têm 
esta proporção, do retângulo dourado com um 
segmento maior como 1 e um segmento menor 
como 0,618. Esta mesma proporção é encontra-
da emoldurando o Partenon, e quando inserimos 
ambos os incisivos centrais em um retângulo, 
este é um retângulo com estas proporções. Estas 
são as bases do estudo de calibrador CHU (Fig. 
2), que marca o 1,618 individualmente nos dentes. 

Para a determinação da composição dental em 
função do tamanho são consideradas as propor-
ções dentarias, ou seja, a relação existente entre 
largura e altura da coroa de cada elemento den-
tário, analisados tanto individualmente como em 
seu conjunto, dentro do segmento anterior. Estas 
proporções são classificadas como reais: quando 
o tamanho é analisado em um plano perpendicu-
lar ao plano frontal de cada elemento dentário; 
e virtuais, quando o conjunto de elementos den-
tários anteriores é analisado do plano médio sa-
gital, sendo medida somente a porção de brilho 
entre as cristas marginais de cada dente.

DA PROPORÇÃO E O CORPO DO HOMEM
Por mais de dois séculos esta proporcionalida-
de caiu no esquecimento, e foi o alemão Zeysing, 
em 1850, quem a redescobre proclamando: “Para 
que um todo, dividido em partes desiguais, pa-
reça formoso do ponto de vista da forma, deve 
haver entre a parte menor e a maior a mesma 
razão que entre a maior e o todo”. 

Declara também que, a que ele chamou lei das 
proporções, cumpre-se no corpo humano, nas 
espécies animais, em botânica, em música, e 
pode ser encontrada em infinidade de obras 
de arte da antiguidade. 

No homem, logo após medir milhares de 
corpos, foi comprovado que o umbigo di-
vide sua altura total nessa proporção, que 
está de acordo aos cânons estudados por  
Durero e Leonardo. Estabeleceu-se que 
esse cânon ideal corresponde aos organis-
mos sadiamente desenvolvidos. No cor-
po masculino as proporções oscilam em 
torno da razão média seguinte: h/n = 
13/8 = 1,625. No feminino diminui algo 
e acontece do seguinte modo: h/n 
= 8/5 = 1,6. Como podemos verifi-

Os incisivos centrais ganham grande protago-
nismo; os laterais, caninos e pré-molares os se-
cundam, juntamente com as gengivas em bom 
estado, e os lábios devem emoldurar harmonica-
mente todo este conjunto.

• Linha do sorriso
Este parâmetro avalia não apenas a forma e o ta-
manho dos lábios em repouso (análise estática) 
mas também a quantidade de estrutura dentária 
e tecido gengival exibido durante os movimentos 
musculares labiais que gera um mediano e um 
amplo sorriso (análise dinâmica) (Fig. 1). A região 
labial não somente indica sexo, idade e raça, mas 
também conota personalidade, estados de âni-
mo e processos de saúde ou doença.

• Bordas incisais
Dos dentes ântero-superiores junto ao lábio infe-
rior, na maioria das vezes, os autores descrevem 
a forma de um “prato fundo” ou “asas de gaivota”, 
devido ao menor tamanho dos incisivos laterais. 
Ambas as linhas imaginárias descrevem curva-
turas paralelas, geralmente côncavas no sentido 
coronal, e guardam estreita relação com a pre-
sença e localização dos pontos de contato, que 
adquirem uma posição mais para o apical no sen-
tido da região posterior. Deve-se levar em conta 
que o paralelismo entre as bordas dos incisivos 
superiores e a linha interpupilar serve como plano 
de orientação para a composição dento-facial.

Proporção áurea
A presença do 1,618 usada pelos arquitetos em 
seus desenhos, foi iniciada na antiga Grécia, pe-
los pitagóricos, passando por Fibonacci, Le Cor-
busier, e é embasada na secção harmônica de 
dois segmentos desiguais, cuja característica 
para que sejam belos do ponto de vista da forma, 
resume-se em um enunciado: Deve haver a mes-
ma proporcionalidade entre o segmento maior e 
o segmento menor, assim como é o todo com 
relação ao segmento maior. 

Este simples enunciado explica o comportamen-
to do 1,618 que é a expressão numérica do Phi, 
(ou F do alfabeto grego, diferente do Pi 3,1416 
P do alfabeto grego) que se compõe pela uni-
dade (1) e 0,618. Estes segmentos diferentes 
formam um retângulo que, ao apresentar estas 
características de proporção, é conhecido como 

Fig. 1.  
Linha do  
sorriso. 

Fig. 2. Proporção dourada e instrumento CHU. 
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ta a mesma proporção (Fig. 3). Esta constância 
mostra como a unidade e a harmonia do organis-
mo é visivelmente persistente, e sua forte inalte-
rabilidade em se manifestar, chama à meditação. 

Os cânones (ou proporções harmônicas) de be-
leza dados pela arte clássica em relação à face, 
têm sem dúvida valor positivo; porém, esses 
cânones podem não envolver um determinado 
indivíduo. Cada indivíduo necessita, como será 
muitas vezes repetido nestas páginas, conseguir 
seu próprio e autêntico equilíbrio, de acordo com 
o que a sua fábrica humana lhe proporcionou. 

O compasso de ouro nas mãos do estomatologis-
ta, contribui com algo na busca dessa individuali-
dade. Isto é possível ao comprovar a proporcio-
nalidade da face e da dentição, de forma muito 
simples, de acordo com a modalidade auxológica 
(fase do crescimento) do indivíduo em particular. 

As comprovações que realizamos até hoje, em-
bora animadoras, ainda não espelham todas as 
possibilidades que o estomatologista pode ob-
ter. Por isso, e apenas como uma introdução ao 
tema, o autor irá rever suas comprovações. 

Ao medir com os braços externos do compasso 
a largura da mão esquerda, na altura das articu-
lações dos metacarpos e as falanges correspon-
dentes ao dedo indicador e mindinho, comprova-
se o seguinte: 

Essa medida está dada também no comprimento 
da falange e a falanginha do dedo indicador, com 
a particularidade que o braço médio do compas-
so marca exatamente a articulação das mesmas 
entre si. 

A mesma dimensão é encontrada na face, entre 
os pontos subnasal e gnation. O braço médio as-
sinala neste caso o ponto estômio, ou seja o pon-
to de contato de ambos os lábios em repouso. 
Esta medida (a conhecida dimensão vertical) é 
igual, como se sabe, à distância entre o subnasal 
e o gônio (Fig. 4). 

Esta medida da dimensão vertical tomada com 
a parte da divisão maior do compasso, gera en-
tre os braços externos do mesmo, uma distância 
igual a que dista entre o gnation e a ponta do 
nariz, com a boca na sua máxima abertura. 

A parte maior da medida anterior, que por outro 
lado, coincide na mão com os eixos dos dedos 
maior e anular, conforme se meça, do mindinho 
ou do índice, corresponde à largura da boca em 
suas comissuras. 

A parte menor assinala a largura do nariz na sua 
parte inferior. 

Fazendo coincidir o braço médio do compasso 
com o plano médio sagital à altura do ponto na-
sion, observa-se:

a) O braço da parte menor coincide com o cen-
tro da pupila. 

b) O outro braço que limita a parte maior, cor-
responde ao ângulo externo do olho oposto.

car, os resultados coincidem aproxi-
madamente com o número incomen-

surável citado antes do 1,618033. 

Os estudos realizados por Zeysing abran-
geram também comprovações durante 

o crescimento, realizando acompanha-
mento de crianças, desde o nascimento, e 
certificam em um homem até os 21 anos os 
valores consecutivos da razão mencionada. 
O quadro tomado de Matila Ghyka que re-
produzimos, mostra que a crença popular se-
gundo a qual a altura correspondente aos dois 
anos é a metade da do adulto, fica confirmada 
neste caso com uma diferença de 5 mm. Além 
disso, a razão (FI) logo depois de ser atingida 
pela primeira vez aos treze anos, é ultrapassada 
aos 17 anos. Isto evidencia as proporções femi-
ninas do adolescente, que retoma as proporções 
masculinas ao final do crescimento. 

O umbigo, ao nascer, divide ao corpo do homem 
em duas partes iguais, mas à medida que o mes-
mo cresce, vai manifestando pouco a pouco a 
tendência para a seção áurea, que aos 13 anos já 
se torna evidente. 

Os estudos de Zeysing continuam mostrando 
singularidades muito interessantes. Assim, por 
exemplo, determinou como o braço caído verti-
calmente a um costado do corpo, divide este na 
citada proporção, à altura do extremo do dedo 
maior. Outra de suas observações que, sem dú-
vida, chama a atenção, refere-se à coincidência 
entre o corpo humano e os acordes musicais.

PROPORÇÃO FACIAL
Na face, esta constante proporcionalidade em 
um pensamento lógico, certifica-se de forma 
evidente. Mas além disso, pudemos verificar, por 
meio dos estudos realizados, a relação de dife-
rentes partes do organismo nas que se manifes-

Fig. 3. PhiMatrix e Proporção facial. 

Fig. 4. Compasso de Ouro. 
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DA PROPORÇÃO E A DENTIÇÃO
A proporção que estamos estudando tem tam-
bém vigência na dentição. Manifesta-se tanto na 
dentição decídua como na permanente. Além dis-
so existe uma relação de unidade entre a dentição 
decídua e a dentição permanente de uma mesma 
pessoa. Tudo isso está correlacionado, logicamen-
te, quando o desenvolvimento da dentição seguiu 
um curso harmonioso. (Figs. 5 e 6)

A) Na dentição decídua em si, podemos advertir 
as seguintes relações proporcionais:

1) Tomada a distância entre as fossas dos segun-
dos molares superiores com os ramos exter-
nos do compasso se observa:
a) A medida menor é igual à distância entre o 

rafe médio e a cúspide do canino (Fig. 6b).
b) A mesma distância se observa entre o men-

cionado rafe e a cúspide palatina do pri-
meiro molar.

c) Tornamos a observar essa mesma distância en-
tre o rafe e a região cervical do segundo molar.

2) Se considerarmos agora a parte maior da pri-
mitiva média, adverte-se que é igual à distan-
cia entre a fossa do primeiro molar e o ponto 
interincisivo. Esta medida dá na sua diagonal 
o comprimento da dentição decídua.

3) Se forem riscadas linhas paralelas ao rafe, tan-
gentes às faces distais dos incisivos centrais 
e laterais e também pela cúspide do canino, 
adverte-se que ditas linhas se dispõem na já 
citada Divina Proporção.

B) Na dentição permanente se observa o seguinte:

1) Tomada a distância média entre as fossas dos 
primeiros molares permanentes, comprova-se:

a) Essa distância corresponde à distância entre a 
fossa do primeiro molar permanente e a cús-
pide do canino do lado oposto (Fig. 5b). É no-
tável que o ramo médio do compasso assinale 
assim o rafe médio, à altura de uma linha que 
passa pela fossa do primeiro pré-molar.

b) A mesma distância se observa no rafe da 
terminação distal do segundo molar, ao 
ponto interincisivo nas faces vestibula-
res. Nessa medida pode-se verificar que 
o ramo médio do compasso correspon-
de à linha que passa pelas fossas dos 
primeiros pré-molares.

c) Se invertemos o compasso, marca a 
terminação distal à altura dos segun-
dos pré-molares (Fig. 6a).

A medida menor é igual à largura do olho na altu-
ra dos ângulos externos e internos. 

Ao verificar a medida precedente, é possível 
observar que o braço oposto correspondente à 
parte maior, tem que coincidir com o centro da 
pupila oposta. 

Colocando o compasso no ponto subnasal, o 
braço médio coincide com o ponto nasion, cor-
respondendo essa média à parte maior. 

A parte menor mostra a distância média entre o 
nasion e o ofrio. 

Se fizermos coincidir o braço externo correspon-
dente à divisão maior com o ângulo externo do 
olho, comprovamos: 

a) O braço médio marca a terminação do nariz.

b) O outro braço externo do compasso marca a 
altura da comissura labial.

A medida anterior coincide totalmente com a al-
tura do pavilhão da orelha. 

Ao verificar a medida anterior e estando a parte 
maior para cima, o braço médio coincide aproxi-
madamente com o ponto porion. 

A parte maior da medida anterior, marca verti-
calmente a distância entre as bordas superior e 
inferior dos rebordos orbitais ósseos em sua par-
te mais larga. 

A parte maior medirá igualmente a distância en-
tre o gnation e o estômio, ou seja, a altura con-
junta da mandíbula e do lábio inferior. 

A distância menor, dá-nos em troca, a altura do 
lábio superior do subnasal ao estômio. 

A medida total corresponde ao ramo mandibular 
do gônio até a parte mais alta do côndilo. 

O comprimento do corpo mandibular do gônio 
ao gnation, corresponde à medida total mais a 
parte maior. A medida anterior, corresponde 
além disso, à distância que separa as cúspides 
vestibulares dos segundos pré-molares superio-
res, no indivíduo alto.

Fig. 6. Proporção áurea no 
maxilar superior parte 2. 

Fig. 5. Proporção áurea no maxilar 
superior parte 1. 
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c) Passada esta última medida à dentição per-
manente, dá a distância do rafe até a cús-
pide palatina do segundo pré-molar, mar-
cando o braço médio do compasso, a linha 
correspondente à tangente do central.

COMPASSO DE OURO
Diferentes metodologias foram pensadas com a 
finalidade de restabelecer a proporcionalidade 
dentária. Embora atualmente necessite de fun-
damento, já foi afirmado que o formato dentário 
estava relacionado com a forma do rosto, segun-
do o conceito de formas típicas ou proporção 
biométrica. 

A proporcionalidade também foi relacionada 
com as três formas básicas: quadrada, triangular 
e circular. De todas elas a teoria Odontogênica é 
a que possui maior relevância já que relaciona o 
formato dentário com a idade, o sexo e a perso-
nalidade característica de cada pessoa. Em con-
traposição, encontra-se a teoria morfo-psicológi-
ca que concebe que o tamanho dentário deva se 
manter imutável ao longo dos anos. Dentro dos 
parâmetros virtuais, Levin em 1978, baseando-se 
nos princípios de proporção áurea, criou planilhas 
com valores padrão para avaliar as medidas e a 
relação entre a amplitude do sorriso e a porção 
visível dos dentes ântero-superiores, para serem 
utilizados na seleção de dentes artificiais. A dis-
tância mésio-distal do incisivo central superior é 
utilizada como referência para calcular a largura 
aparente do incisivo lateral, do canino e, segun-
do o caso, do pré-molar, bem como a largura do 
segmento dentário e do sorriso em função do nú-
mero 0,618, dependendo da ausência de algum 
destes elementos dentários. Mais atualmente, o 
parâmetro estabelecido por Mondelli percorre 
um caminho inverso ao de Levin, já que as me-
didas virtuais dos dentes ântero- superiores se 
obtêm a partir do cálculo da largura do sorriso. O 
valor, em proporção áurea, da largura do incisivo 
central superior se obtém a partir da multiplica-
ção da metade da largura do sorriso pelo número 
0,309. A partir desse valor, a largura aparente do 
incisivo lateral e do canino (segmento estético 
anterior) obtém-se de forma regressiva, a partir 
da multiplicação da largura do incisivo central 
pelo número 0,618. Dentro do conceito de pro-
porção estética individual também pode ser ava-
liado o tamanho real de cada elemento dentário 
em função de parâmetros pré-estabelecidos; as-
sim, por exemplo, para ser considerado propor-
cionalmente estético o tamanho dentário do se-
tor ântero-superior no sexo feminino, a largura 
da coroa do incisivo central deve corresponder 
a 83% de sua altura, a largura do incisivo lateral 
deve corresponder a 72% de sua própria altura e 
88% de sua altura para o canino. No sexo mascu-
lino os valores devem corresponder a 80%, 69% 
e 72% da altura para o incisivo central, lateral e 
canino, respectivamente.

2) A parte pequena da medida an-
terior, fossa a fossa dos primeiros 
molares permanentes é igual à 
distância que existe entre o rafe 
médio e a cúspide do canino.

3) Também na dentição permanente se 
adverte que as linhas paralelas ao rafe 
e tangentes às faces distais dos inci-
sivos encontram-se na proporção que 
vamos estudando (Fig. 5a).

C) Com respeito à relação de medidas pro-
porcionais entre a dentição decídua e a 
adulta de uma mesma pessoa, mostra-
remos a dentição de uma menina que 
acompanhamos o seu desenvolvimento, 
dos quatro anos até os treze. Os modelos 
que se mostram são o primeiro e o último 
da série, que tomados nesses nove anos.

Deles tiramos as seguintes comprovações:

1) Na dentição decídua, se tomarmos a medi-
da do rafe à fossa do segundo molar com a 
parte pequena do compasso, adverte-se que 
a medida grande correspondente é igual ao 
comprimento do plano pós-lácteo até as faces 
vestibulares dos incisivos.

2) A mesma medida maior corresponde à distân-
cia em diagonal da fossa mencionada e o pon-
to interincisivo.

3) Passada a medida total que marca o compasso à 
dentição permanente, temos a medida média en-
tre as fossas dos primeiros molares permanentes.

4) A mesma distância é observada entre as cús-
pides vestibulares dos segundos pré-molares.

5) Devemos salientar que, ao comprovar as me-
didas consignadas em 3) e 4), o ramo médio 
do compasso coincide com uma linha que 
corresponde ao centro do incisivo central, 
aproximadamente no lugar onde se encontra 
localizado o conduto radicular.

6) A medida anterior tomada com a parte pe-
quena na dentição decídua é igual à distancia 
entre o rafe e a cúspide do canino da dentição 
permanente.

7) Entre ambas as dentições se adverte que as 
linhas paralelas ao rafe e tangentes às faces 
distais dos incisivos, encontram-se na já cita-
da proporcionalidade áurea, com a particula-
ridade que:

a) A medida na dentição decídua do central e 
do lateral, corresponde à medida do cen-
tral permanente.

b) Se com a parte maior tomamos na den-
tição decídua a distância do rafe à linha 
correspondente à lateral, o outro braço 
externo do compasso marca a fossa do 
segundo molar.



13

Outra forma de averiguar a proporção corres-
pondente dos dentes anteriores, é multiplicando 
a Largura Real do incisivo central pela constante 
0.618 e como resultado será a Largura Real do 
incisivo lateral (Fig. 8b). Para averiguar a Largura 
Real ideal do canino, bastará apenas multiplicar 
o valor encontrado no lateral pela mesma cons-
tante 0,618, e o resultado será a Largura Real do 
canino. 

Segundo a biotipologia, determinou-se que em 
arcadas não ovoides nem triangulares, mas sim 
nas quadrangulares, geralmente o canino encai-
xa a cúspide na terceira marca e a face distal na 
quarta linha. 

Quando se analisa o sorriso, qualquer uma das 
duas opções anteriormente descritas devem ser 
respeitadas, mas repetindo simetria em ambos 
os lados do maxilar. 

Esta análise pode ser realizada também em uma 
folha milimetrada colocando os modelos em aná-
lise e, da mesma forma, controla-se a largura real 
do central e se busca a largura real do lateral e 
do canino. 

A empresa Panadent desenhou umas platafor-
mas muito úteis para a realização do enceramen-
to diagnóstico, usando a regra de ouro. As plati-
nas já vem marcadas em divina proporção com 
medidas ascendentes desde 7 mm até 10 mm 
com incrementos de 0,5 mm cada um.

Manejo do Software PhiMatrix

O software PhiMatrix é usado em diferentes áre-
as de desenho artístico, tanto para publicitários 
como para arquitetos. Em odontologia estética 
utilizamos as fotos frontais dos pacientes para 
poder levá-las à análise, utilizando ferramentas 
que o software permite, tanto para uma análise 
facial como dento-labial (Fig. 9). 

Estas avaliações nos permitirão mostrar ao 
paciente as limitações iniciais e, através de-
las, planejar os tratamentos. 

Conceitos

Para a análise do sorriso usando a divina propor-
ção devemos partir da definição de três conceitos:

Largura real: é a distância mésio-distal que os 
dentes mostram, estando estes dentro de uma 
arcada curva e vistos de um plano estritamen-
te frontal chamado front back. Com este critério, 
a largura real do canino é de menor largura real 
que o lateral (Fig. 7a). 

Largura virtual: é a distância mésio-distal mar-
cada pelos ângulos de deflexão da luz sobre os 
rebordos em mesial e distal, das faces vestibula-
res dos dentes anteriores. Analisa-se o brilho de 
luz, ou se consegue marcando com um lápis o 
rebordo mais anterior e proximal. Isto se usa para 
simular mudanças nas medidas dos dentes: dar a 
aparência de um dente mais largo ou mais fino, 
mais alto ou mais baixo (Fig. 7b). 

Largura verdadeira: é a distância mésio-distal dos 
dentes, estando estes em uma superfície plana. 
Ex.: um jogo de facetas anteriores colocadas sobre 
uma mesa, ou um tablete de dentes anteriores. A 
largura verdadeira do canino é sempre maior que a 
largura verdadeira do incisivo lateral (Fig. 7c).

Com estes critérios claros, usaremos o critério 
da Largura Real na análise do sorriso. Um sorriso 
bem proporcionado deverá mostrar a proporção 
como 1,618 à largura real do incisivo central, como 
1 a largura real do incisivo lateral e 0,618 a propor-
ção de largura real do canino. 

No exemplo, se um incisivo central superior (que 
lhe corresponde em proporção 1,618) mede 8,5 mm 
como Largura Real, para essa medida o incisivo la-
teral deveria ter uma Largura Real correspondente 
à proporção 1, e isto se obtém fazendo uma regra 
de três simples, e a medida corresponderia a 5,3 
mm. Para um lateral com 5,3 mm de Largura Real 
corresponderia em divina proporção a um canino 
que se mostre em proporção de 0,618. Realizando 
uma regra de três simples, a medida ideal como 
Largura Real deveria ser de 3,2 mm (Fig. 8a). 

Fig. 7. Comparação 
entre a largura 

real, a virtual e a 
verdadeira. 

Fig. 8.  
Proporcionalidade anterior. 

Aplicação Clínica Aplicação Clínica

Largura real

DISTÂNCIA MÉSIO-DISTAL QUE OS DENTES MOSTRAM, ESTANDO 
ESTES DENTRO DE UMA ARCADA CURVA E VISTOS DE UM PLANO 

ESTRITAMENTE FRONTAL CHAMADO FRONT BACK

DISTÂNCIA MÉSIO-DISTAL MARCADA PELOS ÂNGULOS DE 
DEFLEXÃO DA LUZ SOBRE OS REBORDOS EM MESIAL E DISTAL, 

DAS FACES VESTIBULARES DOS DENTES ANTERIORES

DISTÂNCIA MÉSIO-DISTAL DOS DENTES,  
ESTANDO ESTES EM UMA SUPERFÍCIE PLANA

Largura virtual Largura verdadeira
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O desenho digital do sorriso é a ação de conce-
ber, programar, projetar e realizar comunicações 
visuais de uma proposta de sorriso ao paciente, 
produzidas em geral por meios informáticos, des-
tinadas a transmitir mensagens específicas aos 
pacientes e seu entorno. Este tem um propósito 
claro, e deve ser executado antes de colocar em 
prática um procedimento ou tratamento odonto-
lógico específico. Esta é a atividade que propor-
ciona a possibilidade de comunicar graficamente 
forma, tamanhos e proporções dos dentes e seu 
entorno, em função de fatores individuais, sociais, 
culturais, econômicos, estéticos e tecnológicos. 

O dentista poderá utilizar os principais programas 
de desenho, ilustração digital, retoque de imagens, 
fotografia e diagramação, dominando a linguagem 
gráfica, produzindo sorrisos criativos e individuali-
zados de alto impacto e lembrança em um mundo 
dominado pela beleza. O Power-Point (Fig. 10) e o 
PhiMatrix (Fig. 11) são ferramentas de comunicação 
e proporcionalidade que ajudam na análise dento-
-máxilo-facial. O que se obtém por meio do com-
putador é levado ao modelo de trabalho, e dali, 
com uma guia de silicone, à clínica para a prepara-
ção da boca conforme o estabelecido.
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Fig. 9. Design digital 
com o PhiMatrix.

Fig. 10. Simetria bilateral, 
regra dos quintos e 

proporção áurea facial. Fig. 11. Colocação digital do sorriso  
com o PhiMatrix.
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RESUMO
A falta de saliva é um fator de 
alto risco para o desenvolvi-
mento de cárie, gengivite e do-
enças periodontais. Além des-
tes, aumenta a suscetibilidade 
ao traumatismo da mucosa bu-
cal, infecções micóticas, altera-
ções na percepção dos sabo-
res (disgeusia), infecções das 
glândulas salivares maiores, 
disfagia, halitose, bem como 
dificuldade para falar e até na 
correta adaptação de próte-
ses muco-suportadas. Interfere 
também em todas aquelas ati-
vidades prazeirosas e de qua-
lidade de vida, para as quais a 
boca em bom estado é indis-
pensável.

Neste trabalho faremos uma 
revisão das causas mais fre-
quentes de hipossalivação, que 
inclui o consumo de fármacos 
por parte do paciente, bem 
como o desenvolvimento de 
algumas doenças sistêmicas 
que limitam a produção de sa-
liva. Revisaremos as medidas 
de prevenção que devem ser 
implementadas para auxiliar os 
pacientes com enfermidades 
na saúde bucal.

INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que a falta de saliva é um fator 
de alto risco para o desenvolvimento de cárie, gengivite 
e doenças periodontais. Além destes, aumenta a sus-
cetibilidade ao traumatismo da mucosa bucal, infec-
ções micóticas, alterações na percepção dos sabores 
(disgeusia), infecções das glândulas salivares maiores, 
disfagia, halitose, bem como dificuldade para falar e 
até na correta adaptação de próteses muco-suporta-
das. Interfere também em todas aquelas atividades 
prazeirosas e de qualidade de vida, para as quais a 
boca em bom estado é indispensável1-5.

A produção de saliva, na qual participam glându-
las salivares maiores e menores, é de aproximada-
mente 1 litro ao dia. O fluxo da mesma pode ser 
categorizado e medido, tanto em repouso como 
estimulado por agentes exógenos, que agem so-
bre os mecanismos que participam da sua pro-
dução. Tanto o sistema nervoso simpático como 
o parassimpático, que inervam as glândulas, in-
fluem na qualidade da saliva que se produz. A 
estimulação parassimpática gera saliva aquosa, 
e a atividade simpática produz saliva espessa 
e com alto conteúdo de muco. Por esse moti-
vo, situações de estresse e ansiedade geram a 
sensação de boca seca. 

A saliva está composta por água, eletrólitos 
(sódio, potássio, cloro, bicarbonatos e fos-
fatos), mucopolissacarídeos e glicoprote-
ínas que lhe dão essa consistência viscosa 
necessária para lubrificar a mucosa bucal, 
bem como enzimas que iniciam o metabo-
lismo dos carboidratos e lipídios (amilase 
e lipase). Contém também enzimas com 
funções antibacterianas como a lisozima, 
lactoferrina, peroxidases ou a estaterina; 
esta última também inibe a precipitação 
do fosfato cálcico ao unir-se à hidroxia-
patita. Um elemento salivar muito im-
portante para a homeóstase bucal, é a 
imunoglobulina A secretora (IgAs). 

Todos os componentes da saliva cum-
prem funções muito importantes, de 
tal forma que ao diminuir a quanti-
dade ou qualidade da saliva, facilita-
-se a instalação e desenvolvimento 
de placa bacteriana, pois pode-se 
modificar o pH salivar, fato que 
expõe quem sofre de hipossali-
vação às doenças infecciosas 
e inflamatórias mencionadas 
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que costuma afetar as mulheres ao redor dos 40 
anos, e envolve as glândulas salivares maiores e 
menores. Calcula-se que 15% dos pacientes com 
artrite reumatoide apresenta esta síndrome, que 
se observa em 25% dos pacientes com esclerose 
sistêmica difusa e em 30% dos pacientes com lú-
pus eritematoso12-14. 

O diabetes mellitus não controlado e todos 
aqueles transtornos que de maneira crônica ge-
rem desidratação, afetam secundariamente a 
produção de saliva. Desenvolver alguma destas 
doenças sistêmicas coloca o paciente em risco 
alto para o desenvolvimento de cárie e doença 
periodontal, e o controle destes transtornos ge-
rais no manejo preventivo das doenças da boca 
deve ser considerado15-20. 

A radioterapia para câncer de cabeça e pescoço 
costuma apresentar como efeito secundário uma 
atrofia do parênquima glandular que conduz à fal-
ta total ou parcial de saliva. Este é um recurso tera-
pêutico empregado em pacientes com neoplasias 

anteriormente. A hipossalivação di-
minui também a capacidade para dis-

solver as substâncias químicas que dão 
sabor aos alimentos e a capacidade de 

selar uma prótese total ou parcial sobre a 
mucosa bucal, entre outros problemas5-9.

HIPOSSALIVAÇÃO
A falta de saliva é uma queixa frequente na 
população. Calcula-se que entre 17 e 29% 
da população adulta apresenta esse proble-
ma, especialmente as mulheres. As causas 
de hipossalivação são de origem diversas, 
destacando entre todas elas as derivadas de 
tratamento farmacológico de problemas sistê-
micos. A boca seca é a reação secundária mais 
frequente aos medicamentos3,5-11. Nas Tabelas 1 
e 2 aparecem as listas das principais causas da 
falta de produção de saliva.

Das doenças sistêmicas, ocupa um lugar espe-
cial a Síndrome de Sjögren, doença autoimune 

tabela 1. Causas da Hipossalivação. Fármacos.

Indicações

Anti-histamínicos 

Anti-hipertensivos 

Tranquilizantes e ansiolíticos 

Anorexígeno 

Antiepilépticos 

Antidepressivos 

Antiparkinsonianos 

Antipsicóticos

Analgésicos

Diuréticos

Anticolinérgicos

Relaxantes musculares

Broncodilatador

Antiarrítmico

Medicamentos

Astemizol, clorfeniramina, bromfeniramina, difenidramina, loratidina

Inibidores da ECA: 
 Captopril, enalapril, lisinopril 

Betabloqueadores: 
 Metoprolol, propranolol, atenolol 

Outros: 
 Metildopa, guanfacina, clonidina 

Diazepam, alprazolam, flurazepam, trizolam 

Sibutramina, dietilpropion 

Carbamazepina.

Inibidores seletivos da recaptura de serotonina: 
 Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina 

Antidepressivos Tricíclicos: 
 Amitriptilina, desipramina, imipramina 

Antidepressivos Heterocíclicos: 
 Aloperidol

Levodopa, carbidopa 

Fenotiazina, flufenazina, olanzepina, tiapride, litio, pipamperom, quetiapina, 
resperidona 

Centrais e opioides: 
 Codeína, meperidina, metadona, pentazocina 

Antiinflamatórios Não Esteroides: 
 Tramadol, diflinisal, ibuprofeno, naproxeno, propoxifeno, piroxicam 

Clorotiazida, hidroclorotiazida, furosemida 

Atropina, belladona, escopolamina, triexifenidil, oxibutinina 

Ciclobenzaprina, orfenadrina, tizanidina 

Ipratropio 

Disopiramida 
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cepção depende da própria sensibilidade indivi-
dual. Quando a saliva se reduz em 50% ou mais, 
o indivíduo percebe a falta da mesma, por isso 
um questionário pode contribuir para sua identi-
ficação. Uma resposta positiva a qualquer das se-
guintes perguntas é indicativo de hipossalivação:

- Com frequência sente a boca seca? 

- Quando come, sente a boca seca? 

- Sente dificuldade para deglutir alimentos secos?

- Precisa consumir líquidos para deglutir? 

-  Sente pouca saliva na boca a maior parte do 
tempo?

A produção de saliva não estimulada (reserva 
salivar) menor de 0,12 a 0,16 mm3 por minuto, é 
indicativa de hipossalivação. Boca seca, sensação 
de ardência, gosto alterado, dificuldade para de-
glutir, aversão às comidas secas e a ingestão fre-
quente de líquidos são manifestações comuns 
deste transtorno. A presença de lesões cariosas 
cervicais e infecções oportunistas da mucosa 
bucal devem levar o médico clínico a pensar 
em um fenômeno hipossalivatório. A secura 
ocular é frequente em pacientes com Síndro-
me de Sjögren. Alguns exames complemen-
tares úteis para integrar o diagnóstico são a 
sialografia, a cintilografia e a biópsia. No caso 
da Síndrome de Sjögren, empregam-se tam-
bém exames sorológicos3,7-10,14,16,18,21,27-34.

MANEJO PREVENTIVO DE DOENÇAS 
BUCAIS EM PACIENTES COM  
HIPOSSALIVAÇÃO
O objetivo do tratamento da hipossa-
livação visa aliviar a sintomatologia, e 
prevenir o desenvolvimento de do-
enças bucais dentais, dos tecidos 

malignas como carcinoma epidermoide, linfomas, 
carcinoma mucoepidermoide, melanomas, e sar-
comas localizados em boca, orofaringe, nasofarin-
ge, seios maxilares, cérebro e glândulas salivares. 
Quanto maior for a dose de radiação, maiores se-
rão estes efeitos secundários que podem produzir 
cárie devastadora, dificultar a autóclise e a adap-
tação ao uso de prótese, tendência às infecções 
e diminuição da capacidade de reparação dos te-
cidos radiados, estando o paciente exposto à os-
teorradionecrose, especialmente na mandíbula. A 
quimioterapia para câncer também produz hipos-
salivação, embora de modo transitório21-28. 

São os fármacos os que ocupam o primeiro lugar 
como causa de hipossalivação. As drogas descri-
tas na Tabela 1 são as que com maior frequência 
produzem hipossalivação, no entanto se conside-
ra que mais de 400 medicamentos produzem esta 
reação secundária. Por esse motivo deveriam ser 
identificadas, dentre as drogas empregadas pelos 
pacientes, aquelas que com menor frequência ou 
intensidade também reduzem a produção de sa-
liva. É fato que a hipossalivação será mais intensa, 
quanto maior for a quantidade de medicamentos 
que se consumam, influindo também a dose em-
pregada. Não é rara a queixa de secura bucal e 
dificuldade para deglutir em pacientes adultos 
idosos, nos que se observa um consumo maior de 
medicamentos. Calcula-se que 80% dos adultos 
idosos apresentam doenças crônicas controladas 
com ao menos um medicamento, enquanto 25% 
consome em média 5 fármacos4-6,9-11,22-24,29. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE HIPOSSALIVAÇÃO
Dificilmente encontra-se uma correlação exata 
entre uma diminuição do fluxo salivar e a xeros-
tomia, porque esta última é um sintoma, cuja per-

tabela 2. Outras Causas de Hipossalivação.

Síndrome de Sjögren primário e secundário 

Lúpus Eritematoso 

Artrite Reumatoide 

Esclerose Sistêmica Difusa 

Doença Mista do Tecido Conjuntivo 

Diabetes mal controlada

Doenças renais e digestivas 

Radiações de cabeça e pescoço 

Tabagismo 

Consumo de álcool 

Estados de desidratação 

AIDS 

Hepatite Crônica Ativa 

Cirrose biliar primária 

Ansiedade e depressão 

Fibromialgia 

Transplante de Medula 

Doença do enxerto contra hospedeiro 

Medicamentos quimio-terapêuticos

Consumo de metanfetaminas 

Consumo de café

Doenças Sistêmicas

Terapia Anticancerosa

Hábitos y Adicciones
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retos, e dar-lhes instruções também para o uso 
caseiro de soluções fluoradas, e no uso de gomas 
de mascar sem açúcar que contenham Recaldent 
ou xilitol, que devem ser mastigadas 10 minutos 
3 vezes ao dia, medida terapêutica que busca a 
remineralização das lesões cariosas incipientes. 

É muito importante a aplicação de selantes de 
fóssulas e fissuras e o uso de vernizes com flúor 
para cobrir superfícies radiculares expostas. Se 
for preciso, deve-se privilegiar a seleção de mate-
riais dentais restauradores liberadores de flúor36,37.

Falando de doença periodontal, o controle estri-
to da placa dental bacteriana é prioritário; deve 
–se implementar uma profilaxia ou terapia perio-
dontal, conforme o caso, combinada, se for pre-
ciso, com antissépticos bucais que contenham 
clorexidina a 0,2%, até por duas semanas. 

Em todos estes casos as entrevistas de controle 
devem ser programadas a cada 3 meses, procu-
rando a identificação de lesões cariosas preco-
ces, a fim de aplicar substâncias recalcificantes e 
reconhecer manifestações precoces de gengivite 
ou periodontite37.

CONCLUSÕES
A hipossalivação é uma alteração bucal frequen-
te que coloca quem a sofre, em alto risco de 
desenvolver cárie, doença periodontal, halitose 
e infecção causada por Candida albicans, bem 
como problemas para adaptar-se a usar próteses 
removíveis totais ou parciais. 

A causa mais comum deste transtorno é o em-
prego de fármacos como os diuréticos, os anti-
hipertensivos, os tranquilizantes, os antidepres-
sivos, entre outros, mas pode estar associada ao 
diabetes mellitus mal controlado e às doenças 
autoimunes. 

Em pacientes com hipossalivação, deve ser in-
crementado o nível dos protocolos preventivos 
de cárie e doença periodontal, que inclua um es-
trito controle da placa bacteriana, uso correto da 
escova e do fio dental, de antissépticos bucais e 
o emprego de Recaldent e xilitol. 

Deve ser realizado um acompanhamento de per-
to dos pacientes, com entrevistas de controle,  
3 ou 4 vezes ao ano. 
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