


Mantenedora
Fundação Percival Farquhar

Presidente da Fundação
Edvaldo Soares dos Santos

Universidade Vale do Rio Doce

Reitora 
Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho

Pró-Reitora Acadêmica
Fabíola Alves dos Reis

Pró-Reitor Administrativo
Marle José Ferrari Júnior

Responsável pela Editora
Brian Lopes Honório



Governador Valadares, outubro de 2011.

Marcelo Marigo



Todos os direitos reservados. Copyright © 2011 do Autor.

Coordenação
Editora Univale

Laboratório de Design
do Curso de Design Gráfico da Univale

Coordenação do Laboratório
Fernanda La Noce Vieira

Projeto Gráfico e Editoração eletrônica
Editora Univale

Capa
Brian Lopes Honório

Revisão
Suely Ferreira Pinel Fernandes

Ilustrações
Créditos na última página

Impressão
Gráfica O Lutador

Ficha catalográfica
Biblioteca Dr. Geraldo Viana Cruz (Univale)

2011
EDITORA UNIVALE
Rua Israel Pinheiro, 2000
Bairro Universitário
Cep.: 35020-220
Governador Valadares - MG
Telefone: (33) 3279-5512
Site: www.editora.univale.br
E-mail: editora@univale.br

Marigo, Marcelo

Odontologia: você sabia que... ? / Marcelo Marigo. – Governador 

Valadares : Ed. Univale, 2011.

120 p. : il.

1.Odontologia. I. Título.

CDD 617.6



Sumário

Prefácio ............................................................................................................7
Agradecimentos ................................................................................................9
Uma breve história da odontologia .................................................................11
Uma breve história da odontologia II ..............................................................15
Você faz uma boa higiene bucal? ....................................................................19
O fluor na odontologia ...................................................................................21
Higiene bucal – Quem quer ser feliz ...............................................................25
Cuidando dos dentes de leite ..........................................................................29
Tratamento de canal .......................................................................................31
Ronco e Apnéia do Sono ................................................................................35
O biofilme dentário ........................................................................................39
A língua saburrosa ...........................................................................................43
Bruxismo ........................................................................................................47
Você pode! .....................................................................................................51
As aftas bucais ................................................................................................55
Dente do siso..................................................................................................57
A odontologia estética .....................................................................................59
Sorriso amarelo ...............................................................................................63
O câncer de boca ...........................................................................................67
A odontologia para idosos ...............................................................................69
Laser na odontologia .......................................................................................71
As dores das articulações têmpo-mandibulares ................................................75
A dor do nervo trigêmio ..................................................................................79
Maloclusões ....................................................................................................83
Odontologia para pacientes com necessidades especiais .................................85
Fissuras lábio-palatinas ....................................................................................87
Sorriso gengival ...............................................................................................89
Cirurgias ortognáticas ......................................................................................91
Dentaduras .....................................................................................................95
Implantes dentários .........................................................................................99
Radiografias odontológicas ............................................................................103
Mau hálito ....................................................................................................107
Os destinos de uma profissão ........................................................................111
Dr. Hilo Marigo .............................................................................................115
Santa Apolônia .............................................................................................117





O Professor Marcelo Marigo tem como marco em sua jornada 
profissional uma rica contribuição para a Odontologia, como excelente 
Cirurgião-Dentista, Professor Universitário, na Administração Acadêmica 
e agora beneficiando a todos os profissionais da classe e a população bra-
sileira com a sua obra intitulada “Odontologia: Você sabia que...?”, o livro 
traz, de forma bastante clara e objetiva, orientações e ensinamentos sobre 
temas diversificados para a Saúde Bucal.

A obra também aborda temas, como: História, a transformação da 
Odontologia, bem como, informações sobre a nossa Santa Apolônia – A 
padroeira da Odontologia.  

A publicação de Marigo chega em um momento bastante oportu-
no, pois será referência como uma leitura que preenche as lacunas dei-
xadas na literatura Odontológica. Se em uma frase apenas fosse possível 
resumir este prefácio, eu poderia dizer que este trabalho do meu caro 
Marcelo Marigo vai além do que indica o seu título. É, sem dúvida, uma 
leitura expressiva acerca da Odontologia e um magnífico elemento para a 
educação da população como um todo.  

 
Arnaldo de Almeida Garrocho
Presidente do CROMG
Professor Emérito da UFMG

Prefácio





Nas duas últimas décadas, o ensino da Odontologia se multiplicou 
atingindo regiões esquecidas, contemplando diversos jovens com uma 
formação para suprir uma demanda, até então, deficiente na área da saú-
de bucal. Mas, infelizmente, não há uma distribuição coerente com as 
necessidades regionais dos profissionais,  muito menos uma política de 
estímulo a recém-formados a procurarem áreas carentes de odontólogos.

Com isso, há uma concentração exagerada de escolas e profissio-
nais nos grandes centros, esquecendo as cidades que realmente necessi-
tam desses profissionais.

A Organização Mundial de Saúde preconiza 1 profissional da Odon-
tologia para 1500 pessoas. O Brasil tem 1 por 838 habitantes. Em torno de 
¾  dos dentistas do País se concentram nas regiões sul e sudeste. Há mu-
nicípios com uma proporção de 1 dentista por 171 habitantes, enquanto 
que outros chegam a ter 1 colega por 65.000 habitantes, demonstrando a 
preferência dos dentistas pelas metrópoles.

Essa concentração exagerada carrega consigo uma concorrência irra-
cional entre os colegas, e infelizmente é seguida da má prática, de econo-
mias sem respeito às normas básicas de biossegurança e até mesmo a falta 
total de ética, não só com os colegas, mas também com a comunidade que 
os cerca. Alguns desrespeitam categoricamente as pessoas com propagan-
das enganosas, promessas milagrosas e uma prática muito aquém daquela 
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adquirida na escola. Não queremos com essas afirmações generalizar essas 
atitudes, prejudicando aqueles que se dedicam à profissão com respeito, 
decência, ética e com um trabalho excepcional, que nos coloca entre os 
mais desenvolvidos na Odontologia em todo o mundo.

Com esse pequeno livro procuramos compilar informações base-
adas na em fontes via Internet e em nossos conhecimentos profissionais 
de uma experiência ao longo de 30 anos, que foram publicados no jornal 
Diário do Rio Doce (DRD) nesses últimos 2 anos, tentando, em uma lin-
guagem ao alcance de todos, esclarecer certos temas da Odontologia e 
alertar as pessoas, principalmente, a procurarem profissionais qualificados 
e capacitados que oferecem, de uma forma correta e coerente, bons tra-
balhos odontológicos.

Com esta simples obra, temos como objetivo principal socializar 
instruções, explicações e curiosidades do mundo da Odontologia, con-
tribuindo com a comunidade com um conhecimento básico das diversas 
especialidades odontológicas.

Agradecemos imensamente à equipe do DRD, ao Senhor Sebastião 
e, principalmente, ao Sr. Edison Gualberto, Diretor Presidente do Grupo 
Leste de Comunicação, que nos deu a oportunidade de ser um colabo-
rador desse importante jornal. Ainda, não poderia deixar de elogiar os 
trabalhos do Editor Brian Lopes Honório da Editora Univale, com o qual, 
quando fui Reitor, tivemos a felicidade de criar essa importante ferramenta 
de disseminação de conhecimentos. Também, a contribuição da Profes-
sora Fernanda La Noce Vieira e seus alunos e a minha sobrinha Ana Luiza 
Marigo Salun que puderam nos brindar com as ilustrações deste livro.

Dedico essas páginas a toda a minha família.



11

A Odontologia se iniciou no Brasil, logo após o descobrimento. Na-
quela época não se fazia outra coisa a não ser extrações, e ainda em uma 
situação totalmente sem higiene. Anestesia? Nem pensar. Eram praticadas 
por barbeiros e outros desinformados sobre o assunto.

Desde aquela época, já existia fiscalização aos “profissionais”. 
Precisava de licença especial para atuar. Quem não tinha pagava a mul-
ta de dois mil réis.

Em 1728, o francês Piérre Fauchard revolucionou a Odontologia 
com um livro que trouxe novos conhecimentos de técnicas e aparelhos. 
É chamado de Pai da odontologia moderna.

Uma breve história da 
Odontologia
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No início do Ciclo do Ouro no estado de Minas Gerais, a Casa 
Real Portuguesa nomeia o primeiro cirurgião-mor deste Estado, regula-
mentando os práticos da arte dentária. A Lei de 17 de junho de 1782 cria 
a Real Junta de Proto-Medicato, formada por sete deputados, médicos ou 
cirurgiões, para um período de três anos. A essa junta caberia o exame e 
a expedição de cartas e licenciamento das pessoas que tirassem dentes. 
Nas última décadas desse século surge a prática de Joaquim José da Silva 
Xavier – o Tiradentes, era conhecido como aquele que “tirava os dentes 
com a mais sutil ligeireza e ornava a boca de novos dentes, feitos por ele 
mesmo, que pareciam naturais”. Naquela época não havia qualquer trata-
mento de canal e as obturações eram feitas de chumbo e eram colocadas 
sobre os tecidos cariados e polpas comprometidas. Os dentes das próteses 
eram esculpidos no marfim ou em osso e eram amarrados aos dentes que 
sobravam com arames. 

Em 23 de maio de 1800, foi criado o "plano de exames", um aper-
feiçoamento das formalidades e dos exames. Nesse ano é encontrada 
pela primeira vez em documentos do Reino, a palavra "dentista". Porém, 
o termo foi criado pelo cirurgião francês Guy Chauliac e apareceu pela 
primeira vez em seu livro "Cirurgia Magna", publicado em 1363. 

Em março de 1808, fugindo das forças francesas, o príncipe regente 
D. João VI e sua corte chegam a Salvador, tornando-se o Brasil por esta 
contigência sede do Reino. 

Antes do final de 1808, D. João VI transfere-se de Salvador para 
o Rio de Janeiro. Em 07 de outubro de 1809 é abolida a Real Junta do 
Proto-Medicato. Todas as responsabilidades ficaram ao encargo do físi-
co-mor do Reino, era Manoel Vieira da Silva, encarregado do controle 
do exercício de Medicina e Farmácia; e o cirurgião-mor dos exércitos, 
José Correa Picanço, tinha poderes análogos em relação à cirurgia, con-
trolando o exercício das funções realizadas pelos sangradores, dentistas, 
parteiras e algebristas. 

  Nesta época o mestre Domingos, "barbeiro" popular no bairro da 
Saúde, Rio de Janeiro, tornou-se famoso. O negro exercia sua atividade 
também na casa de clientes. Sob o braço levava uma esteira de taboa, 
que servia de cadeira e uma enferrujada chave de Garangeot. Dado a 
manobras intempestivas, algumas vezes extraía também o dente vizinho, 
mas cobrava apenas um. Às crianças, sugeriu que o dente extraído fosse 
jogado no telhado, dizendo antes e por três vezes: "Mourão, toma teu 
dente podre e dá cá o meu são". 
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No dia 30 de agosto de 1828, D Pedro I (1798-1834) suprime o car-
go de cirurgião-mor, cujas funções passaram a ser exercidas pelas Câma-
ras Municipais e Justiças Ordinárias. Mais ou menos nesta época, graças 
ao francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848) que viveu no Brasil de 1816 
a 1831, reproduzindo em gravura a vida brasileira durante o Primeiro 
Império, há uma única obra iconográfica do século passado relacionada 
a atividade de profissionais que exercitam a Odontologia. Denomina-se 
"Boutiques de Barbieri" e retrata dizeres: "barbeiro, cabeleireiro, sangra-
dor, dentista e deitão bichas". 

Em 1839, é criada por Chaplin A. Harris, em Baltimore, Estados 
Unidos, a primeira Escola de Odontologia do mundo: Colégio de Cirurgia 
Dentária. Daremos continuidade ao assunto.
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No Brasil, os primeiros cursos superiores de Odontologia foram 
criados no dia 25 de outubro de 1884 em Salvador e Rio de Janeiro, ou 
seja, 45 anos após a primeira escola em Baltimore nos EUA.  Esta é a razão 
de o dia do cirurgião dentista ser comemorado no dia 25 de outubro. 

A cronologia da legalização do ensino da Odontologia no Brasil 
ocorre da seguinte forma: Cria-se em 18 de fevereiro de 1808, a Escola 
de Cirurgia da Bahia, no hospital São José. Em 7 de janeiro de 1809, 
acontece a extinção da Real Junta do Protomedicato, retornando o con-
trole das licenças para o Fisico-Mor e para o Cirurgião-Mor. Em 15 de 
fevereiro de 1811, há a expedição da primeira “Carta” de dentista no 

Uma breve história da 
Odontologia (II)
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Brasil em nome de Pedro Martins de Moura, que era português, e em 
23 de julho de 1811, em nome de um brasileiro de nome Sebastian 
Fernandez.  Os dentistas franceses se destacaram de 1820 a 1850, po-
rém, a partir de 1840, começam a chegar ao Brasil dentistas dos Estados 
Unidos, principalmente durante o período da guerra da Secessão, que 
rapidamente passam a suplantar os franceses. Ocorre a partir desse de-
senvolvimento cultural, o surgimento dos primeiros passos para se esta-
belecer a formação em odontologia.

Em 19 de abril de 1879, o artigo 24 do Decreto n° 7.247 determi-
nava que “a cada uma das faculdades de Medicina ficavam anexos uma 
escola de Farmácia, um curso de obstetrícia e Ginecologia e um de Cirur-
gia Dentária”. Já o Decreto n° 8.024 de 12 de março de 1881, artigo 94, 
do regulamento para os exames das Faculdades de Medicina, relata que 
“os Cirurgiões Dentistas que quiserem se habilitar  para o exercício de sua 
profissão passarão  por duas séries de exames: o primeiro de anatomia, fi-
siologia, histologia e higiene, em suas aplicações à arte dentária. O outro, 
de operações e próteses dentárias. Então ocorre a Reforma Sabóia, pelo 
Decreto  n° 9.311 de 25 de outubro de 1884, a institucionalização dos 
cursos de Odontologia anexos às faculdades de Medicina, quando ocorre 
a entrada na luta pela conquista do monopólio da intervenção na área 
bucal pelos diplomados. 

Considera-se, então, que fatos históricos referentes à Odontologia 
tornam-se lacunosos após o século XIX, no que se refere às legislações 
criadas, propiciando a consolidação da Odontologia na condição de 
profissão. São eles: a tentativa de extinção do curso de Odontologia da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; a criação da Escola Livre de 
Odontologia, pelo Instituto Brasileiro de Odontologia do Rio de Janeiro e; 
a Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo.

Algumas curiosidades históricas:  O pai de Tiradentes – mártir da 
inconfidência, também foi dentista. 

Era comum amarrar os braços dos pacientes na cadeira, que seriam 
submetidos a extrações dentárias e as esterilizações eram feitas passando 
a ponta do instrumento na chama da lamparina. 

A profissão de dentista é realmente muito antiga, arqueólogos egíp-
cios descobriram as primeiras três tumbas de dentistas que datavam da 
época faraônica (2575-2150 a.C.).

Um dentista português, Luiz Antunes de Carvalho, obteve notorieda-
de e riqueza, sendo um dos pioneiros na cirurgia buco-maxilar no Brasil. 
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Em 1832 havia obtido em Buenos Aires o direito de exercer a profissão e 
mudou-se para o Rio de Janeiro em 1836, sendo o primeiro dentista a re-
gistrar sua “Carta” na secretaria da Câmara Municipal. Ficou famoso na Ar-
gentina pela propaganda em forma de versos e depois em prosa. No Brasil 
foi mais comedido, mas demonstrando sempre ser profissional conhecedor 
e atualizado, publicou no Almanak Administrativo Mercantil e Comercial: 
“Luiz Antunes de Carvalho enxerta outros dentes nas raízes dos podres, 
firma dentes e dentaduras inteiras, firma queixos, céus da boca, narizes 
artificiais e cura moléstias da boca, rua Larga de São Joaquim, 125”.

Não está longe das propagandas que vemos hoje...
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Que escova devo usar? Dura ou macia, comum ou elétrica? Que cre-
me dental deve ser usado? A escovação causa retração da gengiva? E o uso 
do palito nos dentes? Eu escovo tão bem os meus dentes que esse mês eu 
troquei umas 3 escovas - São questionamentos e afirmações que escutamos 
com frequência. Tentaremos fazer alguns esclarecimentos que certamente 
contribuirão com muitas pessoas que precisam dirimir tais dúvidas.

A escova de dente ideal é aquela que remove as placas bacterianas 
efetivamente e não causa efeitos danosos nos tecidos moles como a gen-
giva, língua ou bochechas. Será que a melhor escova de dente do mundo, 

Você faz uma boa
higiene bucal?
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recheada de alta tecnologia faria a melhor escovação possível? Claro que 
não. Precisamos, sem dúvida, saber usá-la para que ela tenha sua eficácia.

Os padrões atuais de escovas de dente foram introduzidos apro-
ximadamente há 100 anos e foram baseados em materiais disponíveis 
como fibras naturais para as cerdas e madeira ou marfim para o cabo. 
Aceitável na ocasião, e que, sem dúvida, removia placas. Mas, o agravante 
era que, além de os produtos naturais permitirem acúmulo e proliferação 
de bactérias, o custo era muito alto para sua fabricação. Isso dificultava a 
propagação do uso dessas escovas. Com o advento de cerdas em fibras 
sintéticas e cabos de plástico, tornou esse artifício, nos anos 30, mais dis-
ponível, aumentando a aceitabilidade pela população.

A higiene bucal é um dos procedimentos fundamentais para uma 
boa saúde geral. Como é dito popularmente - a saúde começa pela boca. 
Mas, a população ainda tem muita dificuldade de fazer uma boa higiene 
bucal. Para terem uma idéia, cerca de 90% dela é afetada por inflamações 
nas gengivas e essa percentagem aumenta com a idade. Como veem, a falta 
de uma boa higiene bucal não só propicia o ocorrência de cáries, como 
também traz problemas periodontais, que podem levar à perda dos dentes. 
As gengivas requerem os mesmos cuidados que os dentes. A má higieni-
zação da boca, então, poderá facilitar o acúmulo de bactérias, causando 
inflamações, retrações e até mesmo perda dos dentes. A retração, além de 
ser esteticamente desagradável, expõe a raiz, aumentando a sensibilidade.

Há uma gama de produtos de diversas categorias para higiene bu-
cal. As escovas de dente podem ser manuais ou elétricas; os cremes den-
tais podem ser abrasivos ou gel, com ou sem flúor, com substâncias para 
clareamento, etc.; para limpeza entre os dentes temos os fios dentais, fitas 
dentais, escovas interdentais e palitos; ainda os anticépticos bucais. Por-
tanto, produtos é que não faltam para uma excelente higiene bucal.

Oportunamente trataremos desses assuntos com pertinência e com 
detalhes. Mas, nesse nosso artigo de hoje, vou sugerir que cada um de nós 
faça um autoexame com os seguintes procedimentos – Alguém já te disse 
que você tem mal hálito? Quando você usa o fio dental ou até mesmo sua 
escova, sua gengiva sangra? Sua gengiva está com aspecto de inchada ou 
crescida? Sua língua tem placas de coloração que não seja avermelhada? 
Seus dentes parecem crescidos, maiores do que o normal? Quando você 
toca em seus dentes eles parecem estar com mobilidade? Seus dentes 
têm sensibilidade maior quando toma líquido frio ou quente? Cheire o fio 
dental após usá-lo, que odor tem? Pelo visto podemos saber, com facilida-
de, como anda nossa higiene bucal. Voltaremos com ao assunto.
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O flúor é um agente químico encontrado sob a forma de gás, leve-
mente amarelado ou amarelo-esverdeado, e está presente nos três reinos da 
natureza. Utilizado na Odontologia há quase um século, é considerado um 
dos instrumentos de grande importância para o controle da cárie dental.

Geralmente é adicionado à água potável para minimizar a incidên-
cia da doença da cárie dental. Pesquisadores encontraram pessoas que 
cresceram bebendo água naturalmente fluoretada e desde então se pode 
observar, através de sucessivos estudos, que quando o flúor é adicionado 
à água consumida pela comunidade, a incidência de cárie é reduzida 

O fluor na Odontologia
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consideravelmente. Desde então, apesar de todo o avanço tecnológico 
da Odontologia, a cárie dentária continua sendo um grande problema 
e no seu controle e prevenção, em se tratando de agentes químicos, o 
flúor tem sido fundamental e tem mostrado maior viabilidade.  

Sabe-se que seu efeito cariostático primário ocorre pela sua pre-
sença na boca em contato direto com os dentes já irrompidos, interfe-
rindo no desenvolvimento da cárie, inibindo a desmineralização e ati-
vando a remineralização dos dentes. A exposição frequente a baixas 
concentrações de flúor, através de água fluoretada, dentifrícios fluore-
tados, fios dentais, bochechos e outros meios conferem aos dentes um 
efeito protetor em relação às cáries. 

Portanto, o importante é manter flúor constantemente na cavida-
de bucal através desses recursos citados. E podemos conseguir isso de 
três formas – a sistêmica, a tópica e por administração. A sistêmica é 
quando você ingere, por exemplo, a água naturalmente fluoretada, e o 
flúor contido nela entra diretamente em contato com os dentes e é de-
glutido e absorvido pelo estômago e retorna à cavidade bucal através da 
reciclagem pela saliva e fluido gengival. Nos períodos entre as ingestões 
o flúor é mantido constante na saliva metabolicamente. Isto significa que 
é impossível manter o flúor na cavidade bucal por métodos sistêmicos, 
a não ser usando-o frequentemente. Porque, quando é paralisada a flu-
oretação da água, há um decréscimo significativo de flúor em contato 
com os dentes.

Com relação aos métodos tópicos, o flúor é oferecido no boche-
cho, no fio dental fluoretado, ao escovar os dentes e nas aplicações 
tópicas por profissionais da odontologia. Após certo tempo, essas con-
centrações de flúor na saliva são eliminadas da boca, por isso é mais im-
portante fazê-lo antes de dormir, quando ele permanecerá mais tempo 
em contato com os dentes.

E por fim, a forma por administração de comprimidos de flúor, 
flúor gotas e ainda pelas dosagens de fluoretos que os serviços públicos 
acrescentam em seu fornecimento de água.

Mas, como tudo merece cuidados, o excesso de flúor causa danos 
aos seus dentes, principalmente na formação deles – é a fluorose dental, 
que é uma anormalidade na formação dos dentes, eles podem apresen-
tar defeitos na mineralização do esmalte, com severidade associada à 
quantidade ingerida e, geralmente, os dentes se apresentam com man-
chas opacas e amareladas ou mesmo castanhas nos casos mais graves. E 
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em casos de intoxicação, podem apresentar náuseas, vômitos, diarreias, 
hipotensão progressiva, acidose e irregularidades cardíacas, como a ta-
quicardia, dentre outras.

Portanto, como declarou Paracelsus: “Todas as substâncias são ve-
nenos; nenhuma que não seja veneno, a dose certa é que diferencia um 
veneno de um remédio”. 
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É comprovada cientificamente e absolutamente verdadeira a afir-
mativa de que a cárie e a doença periodontal não se desenvolvem na 
ausência de microorganismos que colonizam as superfícies dentárias. Es-
ses microorganismos é que compõem a placa bacteriana, hoje conhecida 
como biofilme dental e é a causa das doenças periodontais e cáries, e há 
uma relação íntima entre a higiene bucal e o biofilme dental.

Sendo assim, a higiene bucal é a única forma de evitarmos tais do-
enças tão comuns na população. 

A escovação é a principal defesa contra o biofilme dental, conse-
quentemente contra a cárie e a gengivite. E é a forma mais amplamente 

A higiene bucal
Quem Quer Ser Feliz?



26

usada e socialmente aceita de higiene bucal. Muitas variáveis sociais, psi-
cológicas e educacionais influenciam o comportamento da higiene bucal.  
A maioria das pessoas escova seus dentes regularmente, já que higiene 
bucal está associada com higiene pessoal e aparência. No entanto, o uso 
frequente da escova não é sinônimo de limpeza, a qualidade é mais im-
portante do que a frequência da limpeza. Então, como devo escovar os 
meus dentes? Que pasta dental devo usar? Ainda se dá muita importân-
cia às técnicas de escovação. Mas, de uma forma bem prática devemos 
identificar e buscar a “sujeira”. Ou seja, quando está varrendo sua casa, 
você identifica a sujeira e vê onde ela está, assim, se ela está em um can-
tinho onde há a dificuldade de alcançá-la com a vassoura, você vai com 
a lateral das cerdas da vassoura, com a pontinha dela, ou mesmo com 
outro acessório e remove tal sujeira. Da mesma forma, se você comprime 
muito a vassoura no chão dobrando suas cerdas, ela não fará uma limpeza 
adequada e rapidamente essa vassoura estará estragada. Bom, com a es-
covação eu faria essa comparação. Temos que ir atrás do biofilme dental. 
Com a ponta das cerdas da escova, sem comprimi-las, sem usar força na 
escovação e sim jeito, teremos mais eficiência na escovação. Comple-
mentando com alguns acessórios onde a escova não alcança, como o uso 
de fio dental e escova inter dental. Assim, conseguimos alcançar o biofil-
me dental, não agredimos a gengiva e ainda damos uma vida mais longa à 
escova. Há estudos que afirmam que o tipo de escova não interfere na efi-
ciência da escovação. Nunca devemos esquecer de escovar as bochechas, 
a língua e a gengiva. Isso é muito importante, veja que estamos falando de 
higiene bucal e não somente de higiene dental.

O uso de pasta dental, por si só não representa maior limpeza. Mas, 
em sua composição encontramos abrasivos e saponáceos que auxiliam na 
desorganização do biofilme dental, facilitando sua remoção pela escova e 
ainda o seu uso é importante por conter também o flúor, resultando em 
um melhor controle das cáries.

Mas, para que toda a população possa ser beneficiada com uma 
boa higiene bucal, é fundamental a educação e a motivação. A educação 
e motivação são ferramentas poderosas para promover a saúde bucal da 
população, melhorando a qualidade de vida, e devem ser trabalhados 
junto às pessoas o mais precocemente possível, logo que se iniciar a ca-
pacidade de compreensão. Para tal, um grande projeto foi relatado em 
um livro lançado nessa última quinta-feira pela Dra. Maria Paulina Freitas 
Sabbagh – Quem Quer Ser Feliz? – a educação como interface da promo-
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ção da saúde, relato da experiência do Projeto Mágico. Um belo trabalho 
que já atingiu 35.000 crianças em nossa região. Vale a pena conhecer. 
A educação motiva as pessoas a aprender, tornando-as capazes de fazer 
suas escolhas em relação à saúde bucal.
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A odontopediatria é a especialidade da Odontologia que cuida da 
saúde bucal das crianças em todo o seu desenvolvimento. Por isso, os 
odontopediatras são os responsáveis não só pela higiene bucal das crian-
ças, mas dos bebês e também das gestantes. Entendemos que esses es-
pecialistas talvez sejam os de maior responsabilidade na saúde bucal das 
pessoas. Se não tiverem uma atuação impecável nas crianças, estas, no 
futuro, poderão ter consequências seríssimas. Uma delas é o trauma ao 
dentista. Devemos ter um cuidado especial para que a visita ao dentista 
não vire uma tortura e que venha a refletir no futuro. Quantas pessoas 

Cuidando dos Dentes de Leite
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não têm trauma de dentistas até hoje? Certamente é porque não tiveram 
no passado a atenção e os cuidados de um odontopediatra cuidadoso. 
A primeira visita ao dentista é de fundamental importância, o carinho, a 
habilidade do profissional, a psicologia são importantes para que a criança 
vá se acostumando com o ambiente, o profissional e os procedimentos.

O aleitamento materno é essencial. A amamentação natural mini-
miza problemas futuros de maloclusões e o exercício muscular na sucção 
força a uma respiração nasal, além da questão afetiva e nutricional.

Problemas como a sucção de chupetas, dedos ou mamadeira prolon-
gada; onicofagia (roer unhas), morder objetos, apertamento dos dentes (bru-
xismo), respiração bucal ou deglutição e fonação atípica podem interferir 
não só na disposição dos dentes, mas também no desenvolvimento esquelé-
tico da face da criança. Podendo no futuro ter anormalidades dentofaciais.

A formação do dente de leite e mesmo do permanente começa 
ainda no útero materno e continua após o nascimento. Quando a criança 
tem uma infeção decorrente de cáries, mesmo nos dentes de leite, poderá 
isso afetar na formação dos permanentes.

Os dentes de leite começam a irromper por volta dos 6 meses e 
normalmente concluem toda a dentição de leite (decídua) entre os 36 e 
os 48 meses. Aos 6 anos começam a nascer os primeiros molares perma-
nentes. Esses dentes veem atrás dos últimos dentes de leite e devem rece-
ber uma atenção muito especial na escovação. A criança muitas vezes não 
tem coordenação motora para a escovação desses dentes e pode precisar 
de ajuda dos pais para tal. Por volta dos 7 anos os incisivos começam a 
trocar, é quando começam a aparecer as “janelinhas”. É a dentição mis-
ta, quando temos dentes de leite e dentes permanentes presentes. Nesta 
dentição, normalmente por volta dos 8 e meio, surge a fase do “patinho 
feio”. Os incisivos permanentes superiores aparecem separados por espa-
ços, são os diastemas, não está indicado o fechamento desses espaços. É 
uma fase normal e, caso force o fechamento, isso poderá prejudicar as ra-
ízes dos incisivos laterais. Por volta dos 12 anos, todos os dentes de leite já 
caíram, nascem os segundos molares e entramos na dentição permanente 
que se conclui aos 18 anos com a erupção dos dentes sisos. 

 Portanto, o importante é prevenir, levando a criança ao dentista 
regularmente para que ela não sofra, não fique traumatizada e não te-
nha sua autoestima afetada por problemas mais sérios em sua dentição 
e face. Então, o melhor é não arriscar, procure tratamento especializado 
o mais cedo possível.
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O dente é composto de estruturas duras e de tecidos moles. O es-
malte, a dentina e o cemento compõem as duras; e parte interna do den-
te, no canal, contem tecidos moles, vivos, que são: nervo, artéria e veia, 
e esse feixe vásculo-nervoso é chamado de polpa do dente. O tratamento 
de canal consiste na retirada da polpa do dente, uma vez que ela tenha 
sido danificada, infeccionada ou morta e na obturação do canal. Ela pode 
ser danificada através de traumatismo direto no dente infeccionando-a. 
Em crianças os mais comuns são os acidentes de skate, bicicleta, patins 
e em bebedouros, quando, por brincadeira, outro colega o empurra, im-

Tratamento de canal
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pactando os dentes contra o bico do bebedouro; e nos adultos são mais 
comuns nos acidentes automobilísticos. A infecção também pode ser de-
corrente de cáries. Essas, quando não tratadas precocemente, avançam 
até encontrar a polpa contaminando-a e pode formar pus, liberando ga-
zes que fazem com que as dores possam se tornar insuportáveis – são as 
pulpites. A formação de abcesso que destrói o osso ao redores do dente 
são conseqüências, como também os cistos de pequeno e médio porte. 

O tratamento de canal é feito em algumas etapas, e pode necessitar 
de várias visitas ao endodontista – especialista responsável pela preven-
ção das doenças da polpa do dente - que primeiramente abre o dente na 
parte do lado da língua nos dentes anteriores e na parte de cima da coroa 
de dentes posteriores. Em seguida a polpa infeccionada ou necrosada é 
removida e o espaço pulpar (na coroa e na raiz) é alargado e limado; caso 
seja necessário mais visitas, é colocado uma restauração temporária para 
proteção do dente entre as consultas. Algumas vezes é preciso medicar 
o paciente com anti-inflamatórios e/ou antibióticos. Após esses procedi-
mentos, a cavidade da polpa e os canais são preenchidos com material es-
pecífico finalizando o tratamento. Após os procedimentos endodônticos o 
dente deve ser restaurado na sua abertura.

Os dentes tratados de canal podem durar por toda a vida, desde 
que tratados corretamente. Antes se pensava que os dentes ficavam mais 
fracos após o tratamento. Isto não é verdade, há estudos que comprovam 
que o dente não desidrata e não se torna quebradiço como defendido 
no passado. É importante a restauração do dente no local da abertura ser 
bem planejada pelo cirurgião dentista.

Pode haver sensibilidade após o tratamento endodôntico e o dente 
dói por algumas razões. Dentre elas, a irritação mecânica na ponta da raiz 
onde a lima para a limpeza do canal agride o osso e os tecidos; as substân-
cias químicas usadas para lavar o canal do dente podem irritar esses teci-
dos e; uma irritação física devido ao calor de certas técnicas de obturação 
do canal causam dor em torno do dente e no ápice da raiz. Porém, essa 
dor pode persistir não por muito tempo. Assim, é fundamental que volte 
ao endodontista para tirar suas dúvidas e rever o tratamento executado. 
O insucesso acontece desde uma fratura de instrumento dentro do canal 
até a perfuração da raiz. A mudança de cor do dente também pode advir 
de inabilidades técnicas, no entanto, na maioria das vezes, ocorrem por 
hemorragias devido ao trauma sofrido e é na maioria dos casos resolvido 
com técnicas de clareamento.
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A possibilidade de tratamentos serem mal conduzidos existe, e para 
isso é muito importante a escolha correta do profissional, as tecnologias 
usadas e as informações através de outras pessoas que já se submeteram 
a tratamento com a pessoa escolhida.
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Você ronca? Tem mais de 40 anos, é hipertenso, obeso, problemas 
de memória, dor de cabeça pela manhã ou sensação de que o seu sono 
não recarregou suas energias? Você pode ter apnéia obstrutiva do sono, 
que é o resultado do bloqueio temporário da passagem do ar enquan-
to dormimos. O ronco ou ressono, geralmente, é a manifestação inicial 
dessas obstruções parciais das vias aéreas superiores. Ele representa a di-
ficuldade para que o ar passe pela garganta, causado pelo estreitamento 
dessa região. Esse estreitamento acontece, dentre outros fatores, pela per-
da da tonicidade dos músculos da garganta, que ocorre com o decorrer 

Ronco e Apnéia do Sono
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da idade e ganho de massa gordurosa no pescoço, quando os já flácidos 
tecidos da garganta tendem a vibrar com a passagem do ar, causando o 
barulho característico do ronco. Se a boca fica aberta, a língua vai para 
trás diminuindo o espaço para a passagem de ar dificultando a respiração. 
A apnéia do sono aumenta o risco de morte, de ter hipertensão, infarto do 
miocárdio, derrame cerebral, arritmia cardíaca e acidentes de carro.

Em estudos populacionais, estima-se que 19% das mulheres e 30% dos 
homens ronquem intensamente. Já a apnéia do sono ocorre em 2 a 4% da 
população em geral, sendo mais comum nos homens acima de 40 anos.

E, então, como prevenir ou mesmo corrigir essas disfunções? Exis-
tem alguns meios para melhorar ou mesmo eliminar esses problemas que 
afligem boa parte da população. 

O tratamento depende das causas do ronco e da apnéia. A primeira 
delas é se a pessoa é obesa, ela definitivamente terá que emagrecer. De-
vemos ter em mente que não só engordamos para fora, mas, também para 
dentro. Assim, quando temos mais gordura associada à flacidez muscu-
lar da garganta, certamente estaremos mais propensos a essas anomalias. 
Principalmente no homem, onde o ganho de peso é comum no pescoço, 
tórax e abdome, ao passo que na mulher essa gordura é mais localizada 
nos quadris, coxas, pernas e abdome, ou seja, localizada nas partes infe-
riores. E é a gordura nas partes mais superiores do corpo, como no ho-
mem, que atrapalha as contrações do diafragma empurrando-o para cima 
dificultando a respiração. Isso justifica a maior incidência nos homens.

 Aparelhos de posicionamento mandibular têm sido uma importan-
te opção alternativa. Eles avançam a mandíbula, reposicionando-a mais 
anteriormente, estendendo a base da passagem do ar. Há diversos tipos 
desses aparelhos com essa finalidade com bons resultados e custos reduzi-
dos. Outro recurso também amplamente utilizado é a CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure) ou Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas 
Superiores, que são aparelhos que mantêm um fluxo aéreo permanente 
mantendo as vias abertas. Normalmente são aparelhos mais caros, muito 
eficientes, porém, apesar do conforto respiratório, criam limitações de 
movimentos durante o sono.

Há também os recursos cirúrgicos, que consistem na redução dos 
tecidos da garganta, bem como o avanço da mandíbula através de cirur-
gias ortognáticas. E recentemente, foi desenvolvido por uma equipe do 
INCOR em São Paulo um novo tratamento baseado em exercícios. Tais 
exercícios são movimentos semelhantes a caretas. Eles melhoram a fun-
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ção dos músculos ao redor da garganta, deixando-os mais fortes. Assim, 
o ronco é reduzido. Ainda que esses exercícios não sejam uma solução 
definitiva, eles podem aliviar o incômodo e melhorar a saúde de quem 
sofre com o ronco e apnéia.

O tratamento é considerado multidisciplinar e pode passar pela fono-
audiologia, pelo otorrinolaringologista, pelo pneumologista e pelo dentista.
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O biofilme dentário ou placa bacteriana como chamada até um 
passado recente é uma massa composta de bactérias colonizadas da ca-
vidade bucal. 

Na verdade, esse tanto de “bichinhos” se acumula na margem da 
gengiva e no interior do sulco gengival – entre a gengiva e o dente, ou 
ainda na bolsa periodontal – local onde houve uma perda óssea de supor-
te ao dente e este apresenta uma certa mobilidade. São mais de 400 es-
pécies microbianas, inclusive com as espécies gram-negativas anaeróbias 
típicas das doenças de gengiva. A maioria dessas bactérias são habitantes 

O biofilme dentário
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normais da boca, que se acumulam  sobre uma película que recobre a su-
perfície do dente. Não havendo interferência, a higiene, em poucas horas 
esse biofilme se modificará quantitativamente e qualitativamente, quando 
fica mais propício ao aparecimento da doença periodontal inflamatória.

O biofilme ou placa dentária é um consórcio  de micróbios re-
sultante da aderência, multiplicação e desenvolvimento sobre superfícies 
sólidas e em ambiente aquático, a saliva.  Esse biofilme é formado numa 
estratégia universal para otimizar a sobrevivência, ou seja perpetuar a es-
pécie. Essa formação de película adquirida, aderência ao dente, consoli-
dação e desenvolvimento, normalmente pode resultar, além das doenças 
periodontais, em cárie.  Como dito, essa película se desenvolve de forma 
equilibrada e estratificada e os micróbios se interagem formando coagre-
gados. E um deles é o Stretococcus do grupo mutans  e outros microrga-
nismos que vivem em ambientes mais ácidos e que produzirão ácidos que 
resultarão na desmineralização do dente – a cárie.

Com o desenvolvimento da ciência, essa sequência de eventos 
pode ser interrompida logo no início, o que impede a cárie. Além de uma 
higienização adequada e supervisionada pelo seu dentista, a nova arma 
contra esse processo é a vacina contra a cárie, apesar de ainda em fase de 
testes. O anticorpo dessa vacina se liga no streptococcus mutans  impe-
dindo que a bactéria colonize o dente e forme o biofilme dentário, que é 
o primeiro passo para a formação das cáries. Essa vacina seria aplicada da 
mesma forma que o flúor. Ou seja, topicamente, passando sobre o dente 
a vacina incolor e sem sabor.

Apesar de vir a ser um instrumento poderoso contra a cárie, a va-
cina não substitui as formas comprovadamente eficazes de eliminá-la ou 
reduzi-la, como as escovas dentárias e o fio dental. A escova, além de 
remover esse biofilme, interrompendo o processo, massageia a gengiva, 
bochechas e língua, revascularizando essas áreas evitando processos in-
flamatórios. A vacina teria o poder de evitar a cárie, mas não remover 
o biofilme que causa os problemas da gengiva. Portanto, a escova, o fio 
dental e a visita ao seu dentista continuam sendo importantíssimos para 
uma boa saúde bucal.

Que tal uma frequência maior ao seu dentista para fazer uma lim-
peza em seus dentes e verificação de qualquer outro problema relacio-
nado?  Talvez de 3 em 3 meses fazer uma boa limpeza. Mas, você pode 
pensar que isso oneraria muito para você. Só como exemplo, quanto 
você gasta para fazer as unhas?  Você as faz toda a semana, e sua apa-
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rência é muito boa. Além da beleza, é notado também uma boa higiene 
da mãos. O que você gasta em 1 mês com as unhas, você gastaria com 
uma limpeza dos seus dentes, removendo o biofilme dentário, evitando 
cáries e doenças periodontais, preservando seus dentes para uma boa 
saúde geral. Pense nisso!
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A saburra lingual, conhecida também como língua saburrosa ou 
língua branca é formada por uma camada de células mortas agregada 
a bactérias depositadas na parte posterior da língua, que podem causar, 
além do mal hálito – halitose, doenças como as gastrites, pneumonia, 
tuberculose, doenças da gengiva e até endocardites. Essas células mortas 
são pedacinhos minúsculos da pele dos lábios, do céu da boca e das bo-
chechas que são desprendidas e se aglomeram na língua causando uma 
crosta esbranquiçada e às vezes marrom ou amareladas que podem ser 
potencializadas com os hábitos do fumo e café. E por estarem mortas e 

A língua saburrosa
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serem de material orgânico, elas apodrecem e causam o desconforto do 
mal hálito. Essa descamação excessiva das células da cavidade bucal que 
causam a língua saburrosa podem, ainda, advir da respiração bucal e do 
ronco que diminuem a salivação da pessoa; o uso de enxaguatóricos com 
álcool; má higiene dos aparelhos ortodônticos e dos hábitos de mordisca-
mento dos dedos; dos lábios e bochechas.

O mal hálito acomete mais de 30% da população brasileira, e sua 
origem mais importante vem da língua saburrosa. Portanto, é fundamental 
não só como prevenção das halitoses, mas também de outras patologias 
citadas, que se faça uma higiene adequada, não só dos dentes, mas tam-
bém das bochechas e, principalmente, da língua. É necessário métodos 
que minimizem as náuseas ou ânsia durante a higienização. A título de 
curiosidade, há relatos históricos da preocupação com a higiene da língua 
através de um raspador lingual encontrado no túmulo do faraó Tutancâ-
mon e muitas famílias reais europeias usavam raspadores de língua de 
metal com formato semelhante ao de uma colher. 

É importante que seja feito um diagnóstico preciso do problema 
da língua saburrosa, bem como de suas consequências como a halitose 
e outras doenças. E o sucesso nesses tratamentos dependerá diretamente 
da eliminação do fator principal. A limpeza da língua deve ser frequente e 
perseverante para que se possa alcançar resultados satisfatórios. Também, 
a eliminação dos hábitos de respiração bucal e ronco, visando uma me-
lhor salivação para reduzir os possíveis fatores que agravam essa anomalia. 
Isso não é tão simples assim, porque, além dessa massa composta de cé-
lulas descamadas, bactérias, muco de saliva e restos alimentares aderirem 
à língua, normalmente também aderem à garganta, gengivas e amígdalas. 
O mais difícil é saber por que ela está se formando, pois, muitas vezes, 
mesmo com uma criteriosa e persistente limpeza da língua, algumas pes-
soas poderão continuar a apresentar formação acentuada da saburra. Às 
vezes, é necessário um especialista para o diagnóstico das causas, e, para 
isso, alguns exames podem ser solicitados, como o exame do hálito, da 
saliva, testes bioquímicos, pHmetria e auxílio de outros profissionais como 
o otorrinolaringologista e gastroenterologista.

Algumas vezes escutamos que a saburra lingual é uma proteção 
natural da língua, não é verdade, porque quando é analisada microscopi-
camente reafirma-se o seu componente principal ser as células epiteliais 
mortas, associadas a bactérias, que, além de promover o mal hálito, po-
deria nos trazer outras sérias doenças. Portanto, uma boa indicação para 
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ter um hálito agradável, fundamental para um convívio social normal, e 
se prevenir de outras moléstias, é uma higiene completa bucal e visitar 
regularmente seu dentista. Uma boa escovação, o uso do fio dental, uma 
escovação assídua de suas bochechas e língua poderá fazer muita diferen-
ça em sua saúde geral.
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O bruxismo ou briquismo é um hábito inconsciente de as pes-
soas rangerem ou apertarem os dentes de forma rítmica durante o 
sono ou mesmo durante o dia, sendo esse menos prejudicial. Cerca 
de 15% das pessoas têm esse problema, caracterizando uma patologia 
de ocorrência comum, o bruxismo pode e é encontrado em todas as 
faixas etárias, com prevalência semelhante em ambos os sexos. Já com-
provado anteriormente em estudos, o bruxismo é uma das desordens 
funcionais dentárias mais prevalentes, destrutivas e complexas existen-
tes, sendo tão antiga quanto o próprio homem e que, na maioria das 

Bruxismo
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vezes ou em quase todos os casos, está relacionado ao estado emocio-
nal – estresse – daquele que é acometido. Também, quando os dentes 
estão em má posição com intereferências oclusais ou com restaurações 
inadequadas (altas), há uma resposta durante a noite com o ranger dos 
dentes tentando subconscientemente eliminar aquela interferência. 
Os antigos costumavam atribuir às causas do bruxismo de crianças a 
verminose, o que não é verdade. As crianças também sofrem com tal 
anormalidade com muita frequência e que, na maioria das vezes, está 
ligada ao crescimento facial e à troca dos dentes de leite pelos perma-
nentes. Muitas vezes são considerados normais, porém, não devemos 
descartar o estresse.

O indivíduo portador do bruxismo perde os parâmetros e só per-
cebe que tem esse comportamento quando prestar a atenção na própria 
tensão muscular ou se alguém ouvir o ranger noturno. O diagnóstico ge-
ralmente é feito depois que surgem algumas complicações, como o des-
gaste excessivo dos dentes, disfunções nas articulações temporomandibu-
lares (ATM) ou mesmo o travamento delas, estalidos durante a mastigação 
e fortes dores de cabeça. São dores de cabeças tensionais, elas surgem por 
contração excessiva dos músculos da mastigação, podendo se propagar 
para o pescoço, ouvido e até os ombros.  A dor é pior pela manhã e o des-
gaste pode chegar até a gengiva, ou seja desgastar toda a coroa do dente. 
Em dentes mais frágeis, sejam eles cariados ou tratados, o ranger pode 
provocar a quebra. Traumas repetidos e inflamação da gengiva levam à 
perda do suporte ósseo dos dentes, que podem apresentar mobilidade.

O primeiro passo para um tratamento adequado é reconhecer 
que tem o problema e procurar o seu dentista. Ele poderá fazer exames 
mais completos e observar exatamente quais os pontos que impedem 
um encaixe perfeito da mordida, eliminando-os através de aparelhos or-
todônticos, desgastes seletivos ou refazendo certas restaurações. Mas, é 
importante eliminar a tensão psicológica. Isso poderá ser feito por orien-
tações profissionais, esportes ou exercícios de relaxamento, mesmo que 
seja ouvir música, ler um livro ou uma viagem. Já distúrbios psiquiátri-
cos, como depressão e ansiedade, devem ser aliviados e medicados se 
necessário. A psicoterapia identifica e trata as dificuldades emocionais 
associadas ao bruxismo. Outro método usado é o uso de placas feitas 
pelo seu dentista, elas encaixam sobre os dentes e os protege de se des-
gastarem entre si. Apesar de esse dispositivo ser um bom recurso, ele 
não resolve o problema.
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Como veem, são diversas as causas, mas basicamente envolve o 
emocional associado ou não a problemas oclusais. Isso nos leva a pen-
sar que não é tão simples assim sua eliminação, mas é certo que o seu 
dentista é a pessoa mais indicada para ajudá-lo a levá-lo a uma solução 
definitiva.
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Quem não gostaria de ter um belo sorriso? E ainda ser elogiado 
pelo saudável e largo sorriso? Dizer um “Olá” com a expressão de um 
sorriso invejável e sincero? E quem não se sente incomodado com falhas 
de dentes, que, além de afetarem notadamente a estética, comprometem 
também os seus relacionamentos sociais?

Atualmente, devido a uma oferta maior de profissionais; a uma 
evolução tecnológica; à socialização da Odontologia; aos programas de 
saúde bucais (mesmo que incipientes e deficitários) e à procura incessan-
te pela estética, um tratamento odontológico está ao alcance de todos. 

Você pode!
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Você pode e deve fazer um tratamento odontológico. A saúde bucal é tão 
importante quanto a de qualquer órgão do seu corpo, mesmo porque, 
se não tiver uma boa saúde bucal, poderá ter como consequência até 
problemas cardíacos. Ter dentes saudáveis e uma boa saúde bucal não é 
privilégio de poucos. Obviamente que a prevenção é o melhor caminho, 
porém, se você já tem problemas odontológicos, precisa se cuidar. E tam-
bém, precisa que aquele que cuidar de sua saúde bucal seja realmente 
um profissional que possa lhe trazer confiança e os resultados que você 
espera. Então, como escolher o seu dentista? Muitas vezes escolhemos 
profissionais e depositamos toda confiança, entretanto, não sabemos o 
que está sendo usado nos procedimentos. Os produtos são reutilizados? 
O ambiente está propício para um atendimento? Esterilizado? Esse pro-
fissional é qualificado para exercer aquele procedimento? Enfim, o que 
levou você a procurar aquele dentista? Preço? Localização? Os aparelhos 
modernos noticiados por ele? A publicidade é que te alcançou?

Seguem umas dicas para escolher um bom profissional. Primeira-
mente, é importante que o dentista se preocupe não somente com seus 
dentes e sim com sua pessoa, que cuide de você, compreendendo suas 
necessidades. Se você tem fobia ao tratamento e muita ansiedade, o pro-
fissional precisa perceber isso, para aplicar métodos adequados que lhe 
trarão confiança e segurança. 

É importante observar com atenção, desde a recepção até dentro 
do consultório. Atente aos quesitos limpeza, organização, esterilização, 
uso de máscaras, luvas e agulhas descartáveis. Peça todas as explicações 
sobre o seu tratamento, nesse momento você pode saber se o profissional 
é competente ou não. Se não se sentir seguro, procure outro dentista. 
Esteja certo de que ele te ensina a cuidar de seus dentes com o objetivo 
de prevenir problemas futuros. Isso é fundamental, afinal ele se preocupa 
com sua saúde ou está interessado apenas no seu dinheiro? Seu dentista 
é gentil, trata bem seus funcionários? Qual a atenção que ele dispen-
sa às suas dúvidas? Nunca procure um profissional priorizando apenas o 
lado financeiro, isso pode ser um desastre. Procure outros profissionais, 
compare não só os preços, mas também as observações feitas acima. Se 
o orçamento for muito baixo, desconfie. Faça uma análise logo na pri-
meira consulta se houve uma preocupação quanto ao seu problema, ou 
simplesmente ele se preocupou apenas com o orçamento. Fique atento, 
e não se deixe levar por propagandas enganosas. Disso, infelizmente, o 
mundo está cheio por aí (antes e depois, depoimentos milagrosos), afinal, 
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publicidade não significa competência, paute-se em um bom currículo 
profissional e referências.

Pelo que vimos, você pode fazer um ótimo tratamento odontológi-
co, ele está ao seu alcance, mas, é importante saber escolher quem o fará, 
afinal você está confiando sua saúde a esse profissional. Um belo sorriso 
provoca o começo, as insinuações, as satisfações, a simpatia, o mistério, a 
inocência, a beleza e ... uma boa saúde geral. 
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A afta bucal também conhecida como úlcera aftosa ou estomatite 
aftóide é a enfermidade da mucosa bucal mais comum. Considerada uma 
ferida limpa, porque não é provocada por nenhum microrganismo, como 
bactérias ou fungos. São lesões benignas, mas em algumas doenças mais 
graves podemos encontrar lesões muito semelhantes. São pequenas úlceras 
que podem aparecer na língua, lábios, gengiva ou na garganta. Normalmen-
te se apresentam de forma ovalada, esbranquiçadas ou, às vezes amareladas 
e rasas. Podem surgir isoladamente ou em vários locais. Não são contagiosas 
e são mais comuns em pré-adolescentes, adolescentes e em adultos jovens 

As aftas bucais
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e tendem a diminuir com o avanço da idade. Incomodam-nos bastante, 
porque são muito dolorosas e causam desconforto durante a fala e alimen-
tação. Por mais numerosas que sejam não causam o mal hálito.

Apesar de suas causas ainda não serem completamente esclarecidas, 
elas podem ser decorrentes de desequilíbrios do sistema imunológico. Isto 
de certa forma passa a ser um sinal importante para darmos uma espe-
cial atenção à nossa saúde. Algumas origens podem ser elencadas e são 
conhecidos como a hereditariedade, quando os pais têm uma incidência 
frequente de aftas, os filhos têm grande probabilidade de as terem; os 
traumas locais (mordidas acidentais, traumas diretos por algum impacto); 
estresse psicológico; poucas horas de sono; alguns cremes dentais com 
maior acidez; tabagismo; refluxo gastroesofágico (hérnia de hiato); uso de 
alguns anti-inflatórios; ingestão de chocolate, café e bebidas muito ácidas; 
alterações hormonais durante o ciclo menstrual e ainda a deficiência de 
algumas vitaminas e minerais (Vitamina B12, C, zinco, ferro e ácido fóli-
co). São classificadas em aftas menores ou de Mickulicz e duram em torno 
de 1 a 2 semanas e normalmente não deixam cicatrizes; em aftas maiores 
ou de Sutton, que alcançam até 4 cm, são necrosantes, extremamente 
dolorosas, podem demorar até 6 semanas para desaparecerem e podem 
deixar cicatrizes fibrosas e definitivas. E ainda, podem ocorrem também 
as chamadas aftas herpetiforme, formada por múltiplas pequenas lesões 
que se transformam em uma grande lesão.

As aftas podem provocar linfonodos no pescoço (ínguas), com espo-
radicamente febre baixa e mal estar. Mas, como podemos tratá-las? Não 
há medicamentos milagrosos para as aftas. As medicações atuais procu-
ram apenas acelerar a cicatrização. Não confundir as pomadas que contêm 
apenas anestésicos daquelas que podem realmente acelerar a cicatrização 
através de corticoides e anti-inflamatórios em sua fórmula. Muitas receitas 
caseiras são divulgadas e nós devemos ter muito cuidado com essas pro-
messas. Pasmem, há quem chega a passar solução de bateria sobre as aftas 
e dizem que a melhora é imediata. Definitivamente não é o recomendado. 
Qualquer agente agressivo como ácidos, apenas irá queimar as terminações 
nervosas expostas pela ferida e aliviar a dor naquele momento, mas certa-
mente irá irritar ainda mais a lesão fazendo com que ela possa se agravar. 

Devemos nos preocupar com as aftas que demorarem mais de 3 se-
manas, que forem excepcionalmente grandes, que apresentarem sinais de 
infecção na área, que se apresentarem associadas a febres altas, e que hou-
ver úlceras também nos órgãos genitais. Procure um dentista, sua afta pode 
indicar outras doenças sistêmicas que mereçam cuidados muito sérios.



57

O ser humano em sua evolução tem apresentado, com bastante 
frequência, falta de alguns dentes. Esse fenômeno é chamado de agenesia 
dentária, é a ausência do germe dentário. A incidência dessa ocorrência 
é maior com os terceiros molares ou “dente do siso”, ou ainda “dente do 
juízo” como comumente é conhecido ao nascer por volta dos 16 aos 21 
anos. No passado já tivemos o quarto molar e atualmente podemos obser-
var que os terceiros molares também estão desaparecendo. Há também 
uma alta incidência da falta de incisivos laterais superiores e segundos pré-
molares.  Uma explicação para esse fato é que com a menor exigência de 

Dente do siso
simples expectador
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uma forte mastigação, as bases ósseas que suportam os dentes diminuem 
causando uma falta de espaço para os dentes, com consequente falta de 
alinhamento dos mesmos e, com isso, durante os anos de evolução hu-
mana, com a falta do uso, a tendência é do desaparecimento de alguns 
dentes. Um exemplo desse fato é vermos com frequência pais alimentan-
do seus filhos com “papinhas” quando essa criança já tem todos os seus 
dentes de leite. A alimentação nessa fase tem que ser mais consistente. “O 
osso é um tecido biologicamente plástico, cresce e desenvolve conforme 
as demandas feitas a ele”.

Como os dentes do siso, ou dente do “juízo”, são os últimos dentes 
a irromperem, pode faltar espaço para acomodá-los na arcada. Isso pode 
fazer com que tais dentes fiquem inclusos ou impactados, passando a 
ser um problema tanto para o dentista quanto para o paciente.  Para o 
odontolólogo, esses dentes muitas vezes dificultam certos procedimentos 
e, para o indivíduo, diversos desconfortos podem ocorrer. Um dos pro-
blemas mais comuns é principalmente a pericoronarite, inflamação da 
gengiva ao redor da coroa do dente quando ele está irrompendo. Outros 
problemas de maior preocupação são os cistos dentígeros, cistos que se 
formam ao redor da coroa do dente incluso e ainda problemas de reab-
sorções das raízes dos segundos molares que antecedem esses elementos 
na arcada dentária. Para melhor compreensão, a coroa do dente siso in-
cluso encosta na raiz do segundo molar causando a perda dessa raiz e, 
consequentemente, comprometendo o dente.  Outro problema que na 
verdade não tem fundamento e que escutamos com frequência é que os 
terceiros molares, durante sua erupção, empurram os dentes anteriores 
a ele causando um apinhamento (desalinhamento) dos dentes anterio-
res. Há diversos estudos, inclusive já publicamos um desses experimentos 
com uma avaliação de cerca de 1500 pacientes, que não comprovam tal 
efeito. Tais ocorrências se devem a outros fatores do desenvolvimento da 
oclusão, crescimento residual da mandíbula e movimentações dentárias 
resultantes dos movimentos gnatológicos, movimentos que ocorrem du-
rante nossa mastigação. Portanto, nesse quesito, o dente do siso não é o 
ator principal, podendo no máximo ser um ator coadjuvante. Mas, no 
meu entendimento, conhecimento e experiência clínica, ele nada mais é 
do que apenas um simples expectador. 
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O culto à forma física é o fator presente nos dias atuais, principal 
motivo da corrida às academias.  É uma realidade de um mundo compos-
to pela indústria da moda, beleza, nutrição e fitness. Muitos têm saúde 
como motivo principal, outros a prevenção de lesões. Porém, a grande 
maioria expressa que seu objetivo é a estética. Além das academias, as 
clínicas de estética facial, depilação a lazer se proliferam assustadoramen-
te. Da mesma forma, a procura pelo tratamento estético bucal restaura-
dor vem movimentando a Odontologia. O dinâmico avanço das técnicas 
e materiais odontológicos tem proporcionado às pessoas uma satisfação 

A Odontologia estética
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sem precedentes. Com todo o arsenal de materiais modernos, o esteticista 
bucal consegue sorrisos bem diferentes daqueles de antes do tratamento. 

Mas, é fundamental que o profissional respeite certos fundamen-
tos e princípios e não busque apenas os resultados financeiros de seu 
trabalho. Às vezes não é necessária a troca de certos materiais consagra-
dos pela Odontologia, como o caso do amálgama (restauração prata). 
O amálgama até hoje é considerado um dos materiais mais utilizados 
em odontologia devido às suas propriedades e seu custo reduzido. As 
restaurações de amálgamas, que não afetam a estética, são desnecessá-
rias de serem trocadas  se não houver fraturas, infiltrações, recidivas de 
cáries e problemas funcionais.

Com os materiais adesivos é possível realizar restaurações estéticas 
fantásticas, que são chamadas de inlays, onlays, facetas estéticas ou lami-
nados em porcelana. Transformações significativas podem ser feitas com 
esses materiais estéticos nos dentes anteriores manchados por fluorose, 
escurecimento por medicamentos, má formação, dentes conóides – que 
são dentes menores do que seu tamanho normal e em forma de cone, 
dentes fraturados, etc.

A Odontologia estética ainda tem o alcance de clarear dentes vi-
talizados ou mesmo aqueles que foram tratados de canal e escureceram 
pelas técnicas de clareamento.

Quando o indivíduo procura uma academia, ele certamente quer 
saber dos bons e modernos equipamentos e instrutores que ela oferece. 
Para uma estética facial utilizando recursos cirúrgicos ou não, também 
queremos saber do profissional que irá executá-la. E assim não é diferente 
da odontologia estética, o profissional tem que reunir conhecimentos téc-
nicos e sensibilidade para executar um trabalho que venha a satisfazer-lhe 
na sua plenitude. Sendo assim, é importantíssimo que você saiba o que 
pode ser feito pelos seus dentes, pelo seu sorriso. Na maioria das vezes, o 
paciente traz consigo uma expectativa além do que pode ser alcançado. 
E quando isso acontece, a decepção pode ser grande. Não acredite em 
simulações milagrosas através da informática, de imagens que aumentam 
ainda mais sua vontade de executar o tratamento estético bucal. Converse 
muito com o seu dentista, extraia dele todas as informações do que será 
feito e o que pode ser alcançado. Assim, terá uma expectativa dentro dos 
limites biológicos e não viver fantasias do impossível. 

E ainda é fundamental que, após um bom trabalho estético e res-
taurador, tenha os devidos cuidados de manter o que foi alcançado, atra-
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vés de visitas periódicas ao seu dentista e higiene bucal cuidadosa. Afinal, 
se você  parar de ir à academia, certamente sua musculatura ficará flácida 
e não valerá nada o que foi feito anteriormente, como também se não 
tiver os devidos cuidados com o seus dentes, seu sorriso também será 
comprometido. E o que vale um lindo e escultural corpo se os seus dentes 
e sorriso estiverem cheios de cáries e dentes destruídos? 
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Com relativa frequência somos questionados quanto à necessidade 
de se clarear os dentes. Os dentes com a coloração amarelada são ca-
racterística da dentição permanente e os decíduos ou dentes de leite são 
mais brancos. Porém, com o culto à estética, as insistentes propagandas 
de cremes dentais com as lindas modelos com sorrisos verdadeiramente 
brancos, as pessoas, mesmo sem a necessidade de um clareamento dental, 
querem tal procedimento. É preciso saber a real necessidade de clarear 
os dentes. Convenhamos que a estética é muito pessoal e a escolha é de 
cada um; e em nosso sociedade os dentes brancos são símbolo de beleza 

Sorriso amarelo?
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e saúde, porém, é fundamental que se tenha orientação profissional, pois 
cada caso deve ser avalizado para a devida indicação.

Com o tempo os nossos dentes vão escurecendo, isso é consequên-
cia de diversos fatores, além das “primaveras” que se vão. Além, da idade, 
os dentes podem ter coloração mais amarelada pelo uso de alguns medi-
camentos, como a tetraciclina e seus derivados; dentes escurecidos por 
traumatismo; dentes acometidos por fluoroses; alguns alimentos podem 
contribuir, como os refrigerantes, doces, café, chás, vinho e o fumo. Hoje 
há tratamentos eficazes para o clareamento dos dentes, mas, o quanto é 
seguro o clareamento dentário? Alguns métodos provaram, após estudos 
científicos, que não apresentam riscos aos dentes ou gengivas. É impor-
tante procurar produtos testados e profissionais qualificados para o bom 
resultado sem deixar sequelas do clareamento. Às vezes seu dentista pode 
contraindicar o clareamento, caso você tenha doenças periodontais, den-
tes com esmalte desgastado, cáries ou dentes sensíveis em particular e 
também se for mulher, estiver grávida ou amamentando.

Os métodos mais utilizados atualmente são o clareamento a laser 
e o de moldeiras para uso caseiro. Ambos têm um bom resultado, no 
entanto, com o a laser teremos resultados provavelmente mais eficientes 
e rápidos, enquanto o doméstico levaria de 15 a 20 dias para termos o 
resultado final. Algumas dúvidas sempre são levantadas. O clareamento 
causa sensibilidade? No passado, as concentrações dos produtos clarea-
dores eram mais altas e com isso tornavam os dentes mais sensíveis. Os 
géis utilizados são bem tamponados minimizando consideravelmente a 
possibilidade de tornar os dentes mais sensíveis. Quanto tempo leva para 
fazer o clareamento a laser? Duas a três sessões de no máximo uma hora. 
Devemos ter cuidados após o clareamento a laser? Sim, devemos evitar 
alimentos com excesso de corantes, vinho, frutas cítricas, isotônicos, ener-
géticos e fumo. A superfície do dente fica porosa e propensa a absorver 
pigmentos dos alimentos e cigarro. O clareamento a laser pode enfraque-
cer os dentes? Não, a estrutura dentária é preservada. Quais as vantagens 
do clareamento a laser e o caseiro? O método a laser é mais rápido, ao 
término de cada sessão podemos observar os dentes mais claros. O casei-
ro, mais demorado e pode ocasionar inflamação gengival. A vantagem do 
caseiro é que o custo é menor. Os dentes clareados podem escurecer no-
vamente? Sim, por volta de 1 ano ou 2, geralmente os dentes escurecem 
um pouco necessitando de sessões de manutenção. A partir de que idade 
pode-se fazer um clareamento? Não existe uma idade específica.
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Portanto, podemos ter os dentes clareados com certa facilidade, 
mas, seu dentista é fundamental para o sucesso do clareamento de seus 
dentes.  Os dentes claros podem elevar sua autoestima e até facilitar seu 
convívio social.
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Esse tipo abrange os cânceres de lábio, principalmente o lábio infe-
rior, e a cavidade bucal propriamente dita – mucosa bucal, gengivas, céu 
da boca, língua, assoalho da boca, e ainda a parte posterior da garganta, 
amígdalas ou glândulas salivares.  Acomete mais os homens com idade 
superior a 40 anos de idade, apesar de um aumento significativo de sua 
incidência em mulheres e jovens. O fumo é responsável por 80 a 90% 
das causas de câncer bucal e, combinado com o excesso de álcool, é um 
dos principais fatores causais e aumenta ainda mais quando o indivíduo 
masca o fumo elevando em até 50 vezes a possibilidade de se desenvolver 

Câncer de boca
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câncer bucal. No entanto, não são somente o tabaco e o álcool  que são 
os causadores, mas, o excesso de sol nos lábios – o carcinoma de lábio 
é o câncer mais comum entre os brasileiros - as próteses mal adaptadas, 
dentes fraturados provocando irritações constantes na mucosa ou na lín-
gua, má higiene bucal, baixo consumo de caroteno e história familiar de 
câncer pode levar a lesões benignas ou malignas.

O câncer bucal é um dos menos frequentes, representa menos de 5% 
do total da incidência de câncer no planeta. Porém, segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, até o fim deste ano surgirão cerca de 14.000 novos casos 
no Brasil, isso indica o quinto tipo de câncer mais comum entre os homens. 
Pois bem, e como evitar o câncer de boca? Como qualquer outro tipo, a 
prevenção é o melhor caminho. Quanto antes identificado melhor. Pode-
mos fazer um autoexame com periodicidade de 6 em 6 meses e deve ser 
feito em ambiente bem iluminado, naturalmente diante de um espelho, e é 
importante que lave bem a boca e, se tiver prótese removível deve retirá-la. 
O objetivo é identificar lesões percursoras do câncer de boca. Mas, se você 
vai com regularidade ao dentista, ele foi preparado para esse diagnóstico e 
fará os exames necessários. E caso você perceber algum sinal, como caroço 
ou inchaço na bochecha que pode ser identificado passando a língua ou 
palpando; perda de sensibilidade; dormência na boca; ferida nos lábios, 
gengiva, língua ou bochechas que persiste em não melhorar; manchas ver-
melhas ou brancas; dificuldade de engolir ou mastigar; dor sem razão ou 
sensação de algo parado na garganta e mudança na voz, você deve procu-
rar o seu dentista e relatar a ele as suas observações. 

 O tratamento é multidisciplinar, depois do diagnóstico, uma equi-
pe de especialistas, que inclui um cirurgião dentista, cirurgião de cabeça 
e pescoço, além do apoio de fonoaudiólogo e psicólogo, que planeja um 
tratamento específico para aquele caso. E, infelizmente quase sempre a 
cirurgia é indispensável, seguida de uma radio ou quimioterapia. Quando 
o câncer é detectado nos estágios mais avançados, o indivíduo pode ser 
submetido a certas cirurgias radicais que o fazem perder partes da face 
como a mandíbula, o nariz, orelhas e partes da língua. Essas cirurgias são 
mutiladoras e muitas vezes impedem um convívio social normal daqueles 
que são acometidos por essas anormalidades.

Portanto, o melhor realmente é prevenir, evitando o sol para prevenir 
lesões nos lábios e face, não fumar e não abusar do álcool, ter uma alimenta-
ção rica em frutas e vegetais e o mais importante – visitar o seu dentista. E não 
esqueça, como as mulheres fazem no seio, faça o autoexame de sua boca.
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A especialidade que cuida da saúde bucal de idosos, prevenindo e 
corrigindo problemas nesse período da vida é chamada de Odontogeria-
tria. A população de idosos aumentou muito nos últimos anos. Talvez seja 
um dos maiores triunfos da humanidade, já que há 2000 anos a expecta-
tiva de vida em Roma era de 22 anos e, atualmente, em diversas partes do 
mundo chega há 80 anos.  Isso advém de uma medicina mais moderna, 
mais preventiva, além de um acesso maior da população a informações 
relativas à saúde, ao saneamento básico, às vacinas, aos antibióticos e cui-
dados ambientais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o grupo 

A Odontologia para idosos



70

etário com mais de 60 anos vem crescendo mais do que qualquer outro 
e que até 2025 esse crescimento será de 223%. Sendo assim, e em razão 
da evolução dos estudos na área odontológicas relativa ao idoso, surge a 
odontogeriatria como especialidade.

Alguns estudiosos defendem que a Odontogeriatria não pertence 
exclusivamente ao especialista e sim também ao clínico geral, obviamente 
conhecedor dos problemas e particularidades da odontologia do idoso, 
afinal precisaríamos de muitos especialistas odontogeriatras para atender 
sozinhos em torno de 15 a 16 milhões de idosos brasileiros.

O importante foram as mudanças do idoso em relação à sua saúde 
bucal. Antes, um par de boas dentaduras o satisfazia, atualmente ele está 
ciente da importância de ter dentes naturais para uma ingestão de alimen-
tos saudáveis e fundamentais para um ganho na saúde geral e uma boa 
qualidade de vida. Uma prótese total reduz em aproximadamente 80% 
da capacidade mastigatória do indivíduo.

É necessário conhecimentos específicos para o tratamento odon-
tológico nos idosos. Talvez seja a justificativa para que o clínico muitas 
vezes fique limitado a este atendimento. Os problemas bucais compro-
metem o sistema digestivo do idoso e sua saúde sistêmica; a falta de den-
tes aumenta as chances de morte por câncer, infarto, derrames cerebrais; 
há algumas doenças sistêmicas prevalentes no idoso que o dentista deve 
ter conhecimento – interferência do perfil epidemiológico do idoso na 
atenção odontológica; a susceptibilidade do idoso a bacteremias com 
consequências é maior, uma profilaxia antibiótica às vezes é indicada, 
exigindo que o cirurgião dentista tenha um conhecimento maior; algumas 
mudanças ocorrem na boca do idoso, tais como a mucosa fica mais fina e 
sensível, a coloração dos dentes pode mudar; pode ocorrer a diminuição 
da quantidade de saliva devido a alguns medicamentos e; a diminuição 
na percepção dos sabores pode levar ao alto consumo de temperos, o 
que pode agravar distúrbios circulatórios e diabetes. Porém, o problema 
mais frequente no idoso se concentra na perda de dentes devido a cáries 
e doenças periodontais (gengiva). Essas doenças podem se agravar ainda 
mais caso sejam negligenciadas anormalidades na saúde geral do idoso e 
vice-versa. O cirurgião dentista precisa estar familiarizado com diversas 
ocorrências que muitas vezes não são encontradas no jovem, essa consci-
ência deve ser do profissional e também do idoso que procura por bons 
serviços odontológicos. O futuro próximo mostrará o grande aumento na 
população mais idosa e que os dentistas se preparem para atendê-la.
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A palavra LASER significa “Ligth Anplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation” que traduzida seria “Luz Amplificada pela Emissão Es-
timulada de Radiação”. Na odontologia, o laser é utilizado desde 1989, 
especialmente o de baixa intensidade, também conhecido como laser te-
rapêutico.  É uma fonte de luz com vários comprimentos de onda que lhe 
conferem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e bioestimulantes. 

A utilização do laser tem sido positiva e eficaz nos tratamentos 
odontológicos. Diversas são suas aplicações, tanto na estética, nos pro-
cedimentos cirúrgicos ou terapêuticos. Em se tratando de estética, a uti-

Laser na Odontologia
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lização desse recurso no clareamento dos dentes, ele tem uma atuação 
tão rápida e eficiente, que dependendo da cor dos dentes, clareia-os 
em apenas duas sessões, enquanto que outros métodos poderiam levar 
de 15 a 30 dias. 

Outras diversas ações foram observadas nos procedimentos odon-
tológicos. Promove o abrandamento de dores de diversas etiologias, dores 
de origem pulpar, dores nevrálgicas, dores em tecido mole, mialgias, do-
res pré e pósoperatório, entre outras aplicações. Tem sido empregado de 
maneira bastante eficaz após tratamento de canal, lesões traumáticas, pro-
movendo uma reparação tecidual mais rápida. Bons resultados nos efei-
tos anti-inflamatórios, reduzindo o “inchaço” pósoperatório de cirurgias 
menores e também no campo da periodontia (inflamação das gengivas e 
dos tecidos de sustentação dos dentes). Ajuda a diminuir o desconforto na 
aplicação de anestesia, podendo atuar como um pré-anestésico.

A laserterapia é bastante eficaz no tratamento da hipersensibilidade 
dental que está associada a uma dor aguda e de curta duração. A hiper-
sensibilidade pode ocorrer durante ou após a restauração dental, pela 
retração da gengiva, e após o clareamento dental. 

No caso do Herpes Labial, é comum o uso de pomadas. Infelizmen-
te, essas pomadas têm o mecanismo de ação somente no DNA do vírus, 
diminuindo o tempo de exposição da lesão e não atuando diretamente 
no fortalecimento da imunidade da região, apesar de não ter problema o 
seu uso concomitante com o laser. O laser vai atuar de forma diferente na 
região, isto é, fará com que o local fique mais resistente, fazendo com que 
a reincidência diminua acentuadamente. 

Resultados positivos podem ser alcançados nas dores da articulação 
mandibular, nas parestesias – sensações cutâneas subjetivas, como frio, 
aquecimento, formigamento, pressão-; aftas; infecção ou inflamações 
após as extrações; bioestimulação óssea nos tratamentos ortodônticos; 
cáries; lesões traumáticas; nevralgias do trigêmeo – dor intensa e recor-
rente, de curta duração na face. Além dessas aplicações, a laserterapia 
tem importante uso na prevenção e tratamento das mucosites bucais de 
pacientes submetidos a altas doses de quimio e radioterapia, com signifi-
cante melhora da sua qualidade de vida. 

Mas, também é muito importante ressaltar que os procedimentos 
com laser não são mágicos. Como toda técnica, é fundamental profundo 
conhecimento de seus princípios, principalmente porque os efeitos e o 
mecanismo de ação do laser são bastante complexos. Portanto, devemos 
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considerar que o laser é um importante auxiliar terapêutico indispensável 
nos consultórios odontológicos, mas, deve ser utilizado somente pelo pro-
fissional capacitado. Consulte sempre o seu dentista de confiança.
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Tenho dores de cabeça, zumbido e dores nos ouvidos, também dores 
na nuca com muita frequência... Fui ao neurologista e ao otorrinolaringolo-
gista e eles me disseram que não tenho nada relacionado às suas áreas! Pro-
vavelmente você está com uma disfunção – perturbação do funcionamento 
de um órgão - da articulação temporomandibular ou da ATM, que é a arti-
culação que permite você abrir e fechar a boca. Esses problemas se elencam 
em dores nos ombros; braços; pescoço; músculos peitorais, estalos, crepita-
ções, subluxações, luxações, enjoos, sensações de sufocamento, fotofobias e 
tonturas. Veremos, então, o que acontece nesses incômodos episódios.

Dores das articulações
temporomandibulares
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Na atualidade é adotado o conceito de que os fatores que causam 
esses problemas são decorrentes  da má posição dos dentes. Quando eles 
não estão numa situação de conforto, eles desequilibram as articulações, 
os músculos e ligamentos. Porém, nem sempre essa disfunção está ligada 
apenas aos problemas do posicionamento dos dentes. Na maioria das 
vezes está associada a outros problemas como o emocional das pessoas. 
A irritabilidade e o estresse físico e psicológico podem ser causas, mas 
também podem ser consequências e ainda agravam o problema. Portan-
to, podemos considerar um problema  multifatorial.  

Essas estruturas envolvem os músculos, ligamentos e ossos. A 
ATM é a articulação mais complexa do corpo. Nós não simplesmente 
abrimos e fechamos a boca, como o cachorro por exemplo, temos 
movimentos mais complexos de abertura e fechamento, movimentos 
da mandíbula para frente e para trás e para os lados. Essas desordens 
ocorrem quando os músculos e as articulações não estão em sintonia 
e não funcionam bem, porque numa situação de normalidade eles tra-
balham juntos quando mastigamos, falamos e engolimos. Assim, não 
tendo suas funções normais acontecem os espasmos, que podem tor-
nar-se repetitivos indefinidamente causando danos aos tecidos, dores 
pelas contrações musculares. 

Essas anormalidades podem advir, além das maloclusões, de trau-
matismos mandibulares que são responsáveis por cerca de 44% dos pro-
blemas de ATM; do brusco movimento da cabeça para frente e para trás, 
frequentemente relacionados a acidentes de carro; a excessiva abertura 
da boca, que podem lesar ligamentos, a cápsula articular e deslocamento 
de disco articular; hábitos  parafuncionais como apertamento dental e dos 
lábios e colocação de objetos entre os dentes; e ainda outros fatores como 
alterações sistêmicas (reumatismo); alterações hormonais; etc.

Como recomendação para o tratamento inicial dessas desarmo-
nias está indicada, obviamente dependendo dos devidos procedimentos 
diagnósticos, que podem ser através de imagens – radiografias, tomo-
grafias e ressonância magnética – eletromiografias, avaliação computa-
dorizada dos movimentos mandibulares, a promoção uma oclusão den-
tária que permita um bom relacionamento entre as estruturas da ATM 
e remover os fatores que poderiam estar associados.  A utilização de 
placas miorelaxantes – placas rígida de acrílico – podem levar a um re-
posicionamento dos discos articulares promovendo uma diminuição ou 
mesmo eliminação das dores, devendo normalmente ser indicado antes 
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do tratamento ortodôntico. O tratamento ainda pode compreender a 
fisioterapia, os exercícios, a termoterapia – frio, calor, ultra-som – ele-
troterapia e anestesia de alguns músculos.

É importante entender que o tratamento das alterações articulares 
nem sempre resulta em uma volta à normalidade de sua integridade mor-
fológica total. No entanto, podem ter sua função normal retomada.

A disfunção temporomandibular, depois de instalada, é quase sem-
pre progressiva e não se consegue determinar sua velocidade de agrava-
mento e suas consequências. Portanto o ideal é o tratamento precoce. 
O exame de palpação da ATM pelo seu dentista pode indicar uma fase 
inicial do problema, que certamente proporcionará melhores soluções 
quando tratado em fases iniciais.
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Já pensaram em uma dor absurdamente intensa  que afeta toda a 
face? É a nevralgia do trigêmeo, conhecida também como neuralgia do 
trigêmeo ou síndrome da dor facial, tique doloroso, dentre outras. É uma 
das piores dores, causa episódios de dores intensas nos olhos, lábios, nariz, 
couro cabeludo, testa e na mandíbula, afetando todos os dentes.

O nervo trigêmeo tem função motora e sensitiva. Tem como função 
controlar, principalmente, os músculos mastigadores e a sensibilidade da 
face. Na face é responsável por impulsos em grande parte da língua, de 
todos os dentes, da conjuntiva ocular, da pele da face e parte da mucosa 

A dor do nervo trigêmio
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da boca, nariz e seios nasais e maxilares. Ele é chamado de trigêmeo por-
que possui três ramos: o mandibular; o oftálmico e o maxilar.

Esse tipo de dor é comum acometer mais as mulheres. Numa re-
lação de 3  para cada 2 homens. Acontece geralmente após os 40 anos, 
numa incidência maior entre  60 e 70 anos. Como é um nervo que possui 
o seu par, ou seja, existe dos dois lados da face, pode ocorrer dos dois 
lados, porém em apenas de 3% ela é bilateral. É caracterizada por dores 
recorrentes, lancilantes, súbitas, com um choque intenso e incapacitante. 
Ela pode ser desencadeada por um simples toque e durar por alguns se-
gundos a minutos  e podendo repetir-se até cem vezes por dia, chegando 
algumas vezes a determinar uma incapacidade total.

Embora não existam testes específicos para identificar a nevralgia do 
trigêmeo, normalmente o seu diagnóstico é simples, por causa das caracte-
rísticas da dor. Deve-se fazer um diagnóstico diferencial de outros proble-
mas, ou seja, distinguir a nevralgia do trigêmeo de outras dores, eliminando, 
por exemplo, doenças na mandíbula, dos dentes ou dos seios maxilares ou 
nasais, ou mesmo compressão do nervo trigêmeo por um tumor ou aneu-
risma. Como exemplo, passo a descrever uma situação que ocorreu comigo 
anos atrás. Fui procurado por um casal de amigos, que, desesperadamente, 
relatou que a esposa sentia dores horríveis na face e que tinha procurado 
diversos profissionais em Belo Horizonte e São Paulo e que não resolveram 
o problema. Por fim, entendendo ser uma nevralgia do trigêmeo, propuse-
ram seccionar o nervo trigêmeo. Isso somente devemos considerar apenas 
como último recurso. Foi quando disse a eles que meu pai havia me dito 
uma vez que - “quando um carro não funciona, devemos primeiro saber se 
tem combustível, depois bateria e, assim, progressivamente vamos checan-
do os possíveis problemas dos mais simples até chegar ao mais grave”. Com 
esse pensamento, disse a eles que começaria o diagnóstico com radiografias 
de todos os dentes, ou seja, começando checando se havia combustível e 
não abrindo o motor para procurar problemas mais sérios. Pude verificar 
um pequeno problema, quase imperceptível, em um único dente e en-
caminhei para uma colega tratar o canal desse dente. Foi como um passe 
de mágica! A dor desapareceu por completo. A paciente poderia ficar, se 
tivesse seccionado o trigêmeo, sem sensibilidade na metade da face, com 
pálpebras e lábios caídos dentre outros problemas.

 Enfim, como tratamento, os analgésicos clássicos não costumam 
resolver, alguns mais específicos podem aliviar a dor, como os anticonvul-
sivantes ou outros fármacos associados. Pode ser cirúrgico, afastando al-
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guma estrutura anatômica que esteja comprimindo o nervo e até mesmo 
uma injeção de álcool no nervo para bloquear a sua função temporaria-
mente, ou mesmo, como dissemos acima, a secção do nervo. Não quero 
ter essa dor e não desejo para ninguém!
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É com frequência que somos questionados de quando tratar o mal 
posicionamento dos dentes – a maloclusão. Esperamos a troca de todos 
os dentes? Meu filho tem ainda dentes de leite, ele já pode usar aparelho? 
Qual é a melhor idade para usar aparelho? Eu estou velho para consertar 
meus dentes?

As maloclusões, como diversas outras anomalias, podem ser pre-
venidas, interceptadas ou corrigidas. Portanto, não tem idade para esses 
procedimentos.  Se a criança tem um hábito de sucção de dedos ou chu-
peta com mais que 2 anos e meio de idade e é tirado esse hábito, isso 

Maloclusões
Quando tratar?
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estará prevenindo uma futura maloclusão. Caso se trate uma cárie nos 
dentes de leite, ele está também prevenindo o mal posicionamento futuro 
dos dentes. Se já apresenta certos desvios da normalidade em sua oclu-
são, mesmo ainda com todos os dentes de leite, ele já pode ser submetido 
a aparelhos interceptativos que podem minimizar ou mesmo resolver o 
problema. E no caso em que o problema já tenha sido instalado, ele po-
derá, então, fazer uma corretiva da sua maloclusão com aparelhos fixos.

 A idade não é empecilho para a correção. Até pessoas com ida-
de bem avançada poderão receber cuidados ortodônticos. A procura por 
tratamentos em adultos tem aumentado vertiginosamente. O que inco-
moda os adultos na maioria das vezes é a preocupação de ter que usar 
aparelhos metálicos como um adolescente. É comum escutarmos: Não 
tenho mais idade para essas coisas, não sou adolescente para ter um sor-
riso metálico”. Atualmente, há recursos para um tratamento ortodôntico 
invisível – a ortodontia lingual – ou seja, o aparelho colocado por trás dos 
dentes, ficando totalmente escondido da visão de outros. Enfim, todos os 
casos podem ser tratados e em qualquer idade, o importante é ter uma 
frequência periódica no consultório de seu dentista para que ele possa 
diagnosticar esses problemas e fazer as devidas indicações.

 Por incrível que pareça, a literatura mostra que cerca de 80% das 
pessoas possuem algum tipo de maloclusão. Sendo assim, grande parte da 
população é portadora dessas anomalias e precisa de alguma intervenção. 
E o que ainda é mais importante: todos devem ser informados de que o 
tratamento do mal posicionamento dos dentes não é uma questão pura-
mente estética. Ao contrário, é funcional, ou seja, a oclusão não exercen-
do suas funções normais pode trazer diversos problemas. Dentre eles, as 
dores nas articulações têmporo-mandibulares, que podem levar a dores 
no ouvido, na nuca, nos ombros e, às vezes, limitar a abertura da boca, 
além dos problemas de inflamações gengivais, perda óssea com conse-
quente perda de dentes.  A estética é uma consequência de uma correção 
nas funções. Tendo uma boa função da oclusão, certamente teremos uma 
boa estética com dentes bem posicionados e com um alinhamento per-
feito - um sorriso agradável.

 Uma sugestão que todos devem levar em consideração. Para um 
bom resultado em seu tratamento, é fundamental que procure um bom 
especialista, com boa formação e que tenha referências de condutas éti-
cas e profissionais. O aparelho não é um enfeite, é um tratamento de 
saúde e, como tal, deve ser conduzido. 
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A Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-es-
tar físico, psíquico e social das pessoas. Como os profissionais na área 
avançaram significativamente no modelo de atenção e/ou promoção 
de saúde, os conhecimentos se interagem por meio de uma assistência 
multiprofissional com o objetivo maior de resgatar e garantir a qualida-
de de vida da população. A Odontologia, obviamente, não deixa de 
acompanhar tal processo e passa a refletir de uma forma mais ampla 
despertando para a necessidade de sua inserção em equipes de saúde 
para contribuir na solução dos problemas odontológicos que acometem 

Odontolodia para pacientes 
com necessidades especiais
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as pessoas com necessidades especiais visando melhorias consideráveis 
na qualidade de suas vidas. 

De acordo com a legislação brasileira, Decreto 1744 de dezem-
bro de 1995, a pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta 
incapacidade para a vida independente e para o trabalho em razão de 
anomalias ou lesões irreversíveis de natureza hereditária, congênita ou 
adquirida, estando, portanto, impedida de desempenhar as atividades de 
vida diária e de trabalhar. Já o Decreto número 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, regulamenta a Lei 7853 de 24 de outubro de 1989, ao definir 
deficiência, deficiência permanente e incapacidade. Desta forma, a pes-
soa com deficiência pode se enquadrar em deficiências físicas; deficiência 
auditiva, deficiência visual; deficiência mental e deficiências múltiplas. 

A OMS, no início da década, relata que 10% da população mundial 
tem algum tipo de deficiência. Dessa parcela, 50% tem deficiência men-
tal, 20% é portadora de deficiência física, 15% com deficiência auditiva, 
5% com deficiência visual e 10% com alterações múltiplas. Na odonto-
logia podemos considerar pacientes com necessidades especiais aque-
les com deficiência mental; deficiência física (com anomalias congênitas 
que apresentam malformações, deformidades, síndromes) com distúrbios 
comportamentais (autismo); com transtornos psiquiátricos; com distúrbios 
sensatórios e de comunicação (deficiência auditiva, visual e de fala); com 
doenças sistêmicas crônicas (diabetes, cardiopatias congênitas ou adqui-
ridas, doenças hematológicas, transtornos convulsivos, insuficiência renal 
crônica, doenças autoimunes) e ainda indivíduos com doenças infecto-
contagiosas (HIV, hepatite viral, tuberculose).

Como vêm, os pacientes com necessidades especiais abrangem uma 
gama de situações que precisam ser atendidos na odontologia por profissio-
nais qualificados para tal. E, na verdade, há uma escassez desses profissionais 
especializados para esse atendimento. No Brasil, em 2001, dos seus 220 mil 
dentistas, apenas 365 eram especializados na área. E mesmo assim, distri-
buídos de uma forma heterogênea. É importante salientar que o exercício 
dessa atividade exige muito mais do que conhecimentos e habilidades técni-
cas. É necessário que seja um profissional competente e que esteja inserido 
em uma equipe preparada e que tenha bom relacionamento com a família 
do indivíduo acometido. Podemos ficar tranquilos, há profissionais de alta 
competência em nossa cidade. O importante é estar consciente de que ele 
existe com capacidade para resolver esses problemas odontológicos. Sempre 
o especialista é que deve ser procurado. Cada qual em sua função. 
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Na Odontologia, o termo fissura labial e/ou labiopalatal tem sido 
objetivo de estudos visando o aprimoramento de sua compreensão e tra-
tamento. Normalmente, não há um consenso no que diz respeito a que 
idade correta seria melhor para interceptação ortopédica e cirúrgica, o 
que certamente mostra a complexidade da anomalia. É necessário ter a 
consciência de adotar procedimentos bem fundamentados e no momen-
to certo. Esse termo encerra uma ampla variedade de deformidades con-
gênitas que dilaceram muitas vezes o lábio superior, o palato e algumas 
vezes o complexo naso-maxilar. A severidade de tais deformações pode 

As fissuras lábio-palatinas



88

variar de acordo com a época em acontecem interferências no desenvol-
vimento embrionário normal do desenvolvimento.

As fissuras labiopalatais apresentam etiologia multifatorial, havendo 
interação entre aspectos genéticos (herança e alterações cromossômicas), 
viroses, toxoplasmose, medicamentos, deficiência nutricional, hipertiroi-
dismo, estresse emocional, fumo e alcoolismo. A hereditariedade é a cau-
sa mais significativa. Se mais de um membro da família é afetado, o risco 
de recorrência aumenta. Qunto mais grave for a fissura, maior é o risco de 
ocorrência para irmãos ou parentes; casamentos consanguíneos também 
aumentam o risco, devido à partilha de genes. O risco de recorrência é 
mais elevado se o indivíduo afetado for do sexo de menor incidência.

A incidência das fissuras labiais e/ou palatais em nosso País é de 1 
por 1673 nascimentos. Em relação ao sexo, as fendas labiais e labiopala-
tais são mais comuns no masculino. O sexo feminino é mais afetado pelas 
fissuras palatais. 

Os portadores de fissuras labiopalatais apresentam alterações no de-
senvolvimento, número, forma, tamanho, época de formação, retardo na 
época de erupção dos dentes e anomalias de esmalte, acometendo tanto 
a dentadura mista quanto a permanente. Ainda podem ocorrer ausên-
cias de dentes próximos às fissuras (na maioria das vezes incisivos laterais 
superiores permanentes), dentes malformados, dentes supranumerários, 
dentes ectópicos, falta de suporte ósseo para alguns dentes e ainda alta 
incidência de ausência de dentes, mesmo longe da fissura. Na dentição 
de leite a alteração mais comum é a presença de supranumerários e na 
dentição definitiva é a falta de dentes. Existe, ainda, como decorrência 
dessas anomalias, a alta incidência de maloclusões. Na região das fissuras, 
os dentes permanentes erupcionam em má posição, principalmente os 
incisivos centrais e caninos. Dos problemas ortodônticos que estão mais 
presentes, a mordida cruzada é mais comum devido à falta de desenvol-
vimento e crescimento do maxilar superior.

Para o tratamento, é fundamental uma equipe multidisciplinar 
para conduzir a reabilitação das fissuras. Essa equipe é composta por 
um cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial, ortodontista, odonto-
pediatra, protesista, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e assistente 
social. Como é um tratamento que se estende por muitos anos, é muito 
importante que haja o quanto antes um acompanhamento por esses 
profissionais, certamente os resultados no futuro serão melhores. E nor-
malmente são muito bons.
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O sorriso gengival ocorre quando a pessoa mostra exageradamente 
a gengiva  quando está sorrindo. Normalmente há um comprometimento 
estético, dependendo do grau de exposição, pode influenciar no convívio 
social daquela pessoa que é portadora dessa característica. Normalmente 
não traz problemas de saúde, mas pode, muitas vezes, inibir a pessoa de 
sorrir, causando problemas psicológicos. 

O sorriso gengival acomete mais as mulheres. As causas são diver-
sas como o crescimento vertical excessivo da face; a projeção do maxilar 
superior exagerada; a maior atividade dos músculos que elevam os lá-

O sorriso gengival
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bios superiores; o lábio superior muito curto; os dentes superiores que 
crescem muito por não encontrarem os dentes inferiores e; o excesso de 
gengiva livre cobrindo a coroa dos dentes. Há diferentes graus de expo-
sição da gengiva durante o sorriso e, dependendo de cada grau, tem um 
tipo de tratamento. Como exemplo, citaremos três estrelas conhecidas. A 
cantora Wanessa Camargo tem um sorriso gengival de pequeno grau, a 
gengiva aparece em torno de 30%. Assim, o tratamento é mais simples. 
Dependendo do caso pode ser feita apenas uma gengivectomia ou gengi-
voplastia – uma plástica da gengiva retirando parte dela e expondo mais 
os dentes.  A atriz Glória Pires tinha um grau acentuado de sorriso gengival 
e ela hoje não apresenta tal característica, porque passou por duas cirur-
gias. Já a atriz Beth Goulart apresenta também um grau acentuado que 
pode ser tratado com gengivoplastia ou mesmo com cirurgias maiores.

Na verdade, o tratamento depende muito da vontade da pessoa. 
Se ela se sente realmente afetada esteticamente  de forma que a prejudi-
que em suas atividades sociais e de trabalho, ela pode alcançar resulta-
dos surpreendentes. Desde a gengivectomia, um tratamento ortodônti-
co, até uma cirurgia ortognática – cirurgia maior onde o maxilar superior 
é elevado, reduzindo totalmente a exposição da gengiva. Na atualidade, 
usa-se até a toxina botulínica – o Botox® como recurso para diminuir 
a atuação dos músculos elevadores dos lábios superiores, reduzindo o 
sorriso gengival do grau leve.

As gengivectomias ou gengivoplastias podem ser feitas no consul-
tório do periodontista e a anestesia é local. O pós-operatório é tranquilo 
e após aproximadamente uma semana o aspecto pode ser normal. Nos 
casos ortodônticos, os aparelhos normalmente são de uso prolongado e 
os resultados são muito específicos, os casos devem ser bem selecionados, 
cabendo ao ortodontista esclarecer detalhadamente o alcance real desse 
recurso na diminuição do sorriso gengival. Já as cirurgias ortognáticas são 
feitas em ambiente hospitalar e merecem um diagnóstico bem preciso e 
trabalhos prévios, onde entra também o auxílio do ortodontista.

Enfim, todas as técnicas podem alcançar bons resultados. O mais 
importante é que você queira resolver o problema e que procure quem 
realmente entende da área. O seu dentista pode informá-lo(a) a respeito 
do especialista para cada caso, seja o periodontista, o ortodontista ou o 
cirurgião buco-maxilo-facial. 
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As más posições dentárias ou má oclusões podem ser de origem 
somente dentária, mas também podem estar associadas a problemas es-
queléticos. Ou seja, a maxila e a mandíbula podem não estarem bem ali-
nhadas entre si ou mesmo com a base do crânio. Muitas vezes podemos 
observar certas pessoas que têm a mandíbula avantajada – prognata, são 
os chamados “queixudos”. Em contrapartida, também temos as pessoas 
com uma mandíbula pobre, com pouco queixo – a exemplo de Noel 
Rosa, para aqueles que se recordam do compositor.  Mas também temos 
as pessoas com a maxila posicionada para trás, que não teve um cresci-

Cirurgias ortognáticas
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mento adequado. Enfim, são diversas situações que comprometem enor-
memente a estética e, principalmente, as funções mastigatórias.

As cirurgias ortognáticas são recursos para corrigir essas discrepâncias 
dento-esqueléticas, que somente com os aparelhos ortodônticos seria im-
possível corrigir. Tais correções cirúrgicas não dispensam as correções com 
os aparelhos ortodônticos, quase na totalidade dos casos há a necessida-
de de uma correção ortodôntica pré e pós-cirurgia. As correções para um 
preparo pré-cirúrgico normalmente duram em torno de 18 meses e mais 
12 meses aproximadamente para completar a correção após a cirurgia. A 
idade para uma cirurgia desse tipo é sempre questionada. Por que o adoles-
cente terá que passar toda a sua melhor fase de vida com a anormalidade, 
tendo que esperar ficar adulto para fazer a cirurgia? Essa é uma questão 
difícil, pois normalmente as meninas poderiam fazer essa cirurgia  somente 
por volta dos 16 anos e o homens por volta dos 17-18 anos. Isso porque é 
quando finaliza o crescimento  do esqueleto facial. Qualquer cirurgia antes 
disso poderia não ter o sucesso esperado. Mas, em adolescentes que seu 
convívio social é abalado devido à deformidade facial, a cirurgia poderá ser 
antecipada. Mas, com o risco de ser repetida posteriormente.   

Essas cirurgias são feitas em ambientes hospitalares sob anestesia 
geral e sempre com o acompanhamento integral do médico anestesista. 
São cirurgias executadas dentro da boca do paciente, não deixando cica-
trizes externas na face. Após a cirurgia, durante o período de recupera-
ção, ocorre muito inchaço da face e depois de regride. 

Outro questionamento que sempre é feito é se é preciso ficar com 
a boca amarrada após a cirurgia. No passado isso era necessário. Atual-
mente as partes ósseas são fixadas com miniplacas e parafusos de titâ-
nio, favorecendo um melhor conforto pós-operatório para a alimentação. 
Normalmente, usam-se elásticos – de uso dos aparelhos ortodônticos, 
para uma melhor segurança pós-cirúrgica.  Essas cirurgias têm um cus-
to relativamente alto, mas tudo depende dos procedimentos cirúrgicos. 
Essa é uma questão muito delicada quando se trata dos planos de saúde. 
Normalmente os planos não contemplam essas cirurgias, alegando serem 
procedimentos estéticos. Isso é um grande equívoco, é uma cirurgia para 
resultados funcionais e de grande contribuição psicológica para o indiví-
duo. A estética é consequência do resultado funcional. Isso deveria ser 
repensado pelos planos de saúde.

Para se orientar sobre essas necessidades cirúrgicas, a pessoa deve 
procurar o ortodontista ou o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial para discutir 
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e planejar o caso. A busca por um especialista experiente e qualificado 
é fundamental para os resultados dessas cirurgias que trazem um bem 
funcional, estético e psicológico.
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Comumente chamada de dentadura, as próteses totais são aquelas 
que substituem todos os dentes de uma só vez. São normalmente feitas 
em acrílico com diversas colorações que imitam a gengiva e com dentes 
artificiais em resina ou em porcelana. São suportadas pelos tecidos mo-
les – gengiva  e pela estrutura óssea. Elas têm a sua retenção através da 
ação da língua, dos músculos faciais, do efeito de vácuo entre o acrílico e 
o céu da boca nos casos da prótese superior e de pequenas retenções da 
forma do que resta do osso alveolar – que é o osso que suporta os dentes 
e reduz bastante de volume a partir das extrações dos dentes naturais, po-

Dentaduras
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dendo ser absorvido totalmente com o tempo dificultando sobremaneira 
a retenção da prótese. 

A escolha dos dentes em porcelana fica a critério do paciente e 
haverá um acréscimo na questão do custo. Os dentes de porcelana têm 
a vantagem de serem mais estéticos, não sofrendo modificação de co-
res, porém são mais susceptíveis a fraturas e mais difíceis de reparos. Por 
serem dentes mais duros, essa prótese com dentes de porcelana pode 
causar uma reabsorção maior do resto do osso alveolar, dificultando ainda 
mais a sua retenção.

As próteses removíveis têm um tempo de vida mais limitado devido 
a diversas modificações na boca que ocorrem durante a vida, sendo ne-
cessário novas próteses com o tempo. Essas alterações podem levar a uma 
instabilidade da prótese e com isso causar feridas na boca tornando seu 
uso muito desconfortável.

As melhores alternativas para o uso de próteses totais não são as 
removíveis, muitos consideram até que as próteses totais removíveis – as 
dentaduras, são soluções temporárias, as indicações na atualidade são as 
próteses fixas em implantes. São feitos de 4 a 8 implantes e sobre eles é 
fixada a prótese. É a melhor opção, porém existem as corretas indicações 
e a dependência da quantidade de osso para suportar tais implantes, po-
dendo haver a necessidade de enxertos ósseos.

A capacidade mastigatória das dentaduras é reduzida em até 80% e 
ainda teria os desconfortos e constrangimentos que poderiam causar.

Quero relatar um caso que ocorreu comigo em uma viagem há 
muitos anos que retrata bem algumas dessas situações. Era garoto, 17 
anos e estudava em Belo Horizonte fazendo cursinho para prestar o ves-
tibular em Odontologia. Quando tinha a chance, que eram poucas, vinha 
para Governador Valadares para rever a família. Num certo final de sema-
na, resolvi fazer essa viagem e não tinha conseguido um ônibus direto BH/
Valadares. Assim, viajei em um ônibus que iria para a cidade de Nanuque. 
Bom, tinha de tudo no ônibus, podem imaginar... Num certo momento 
do percurso havia um senhor de idade exatamente à minha frente na 
poltrona da janela. E o vento estava me incomodando muito, pois ele dei-
xava o vidro aberto todo o tempo. Incomodado, resolvi prender o bordo 
posterior da cortina dele no meu vidro de forma que impedisse o forte 
vento em mim. Com isso, formou-se uma bolha de ar à minha frente 
com a cortina ficando inflada. Pronto, meu problema estava resolvido! 
Num certo momento, para minha surpresa, surgiram naquela bolha de 
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cortina na minha frente umas placas de restos úmidos e mal cheirosos 
que me fez dar um pulo e passar por cima do meu vizinho de poltrona 
e cair no corredor. Foi quando uma senhora gritou lá atrás: “Vixe, gente, 
o véio perdeu a boca, sô!!!!” O senhor tinha passado muito mal devido 
às conhecidas curvas de uma estrada sinuosa não resolvida até hoje. O 
motorista parou o ônibus imediatamente, e o trocador desceu à procura 
da dentadura voadora. Após alguns minutos, o trocador sobe ao ônibus, 
suado da correria em busca do tal objeto, dizendo que tinha encontrado 
a prótese que tinha saído da boca do velho devido aos esforços do vô-
mito. Teve sorte de encontrar e o velho, ansioso e preocupado na escada 
do ônibus, recebeu de volta sua dentadura, colocou-a imediatamente na 
boca, obviamente sem lavá-la, e saiu pelo corredor do ônibus apontando 
para sua boca, já recuperada e restabelecida da flacidez dos lábios sem a 
prótese, dizendo: “Ô chente, dei sorte, partiu só esse daqui!!!” - estava 
sem o incisivo central. Pode parecer brincadeira, mas foi pura verdade. 
Fui salvo pela cortina, o senhor voltou a sorrir, mesmo com uma “falha” e 
conseguimos chegar sãos e salvos.

O melhor é preservar os dentes buscando todos os recursos que um 
bom cirurgião dentista pode te oferecer.
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Ainda escutamos com frequência a seguinte pergunta – Os im-
plantes dentários dão rejeição? Tentaremos esclarecer algumas dúvidas 
que são frequentes. Vários tipos de implantes dentários já existiam 
desde a década de 60. Porém, sua taxa de sucesso foi aumentando e 
chega hoje, segundo alguns estudos, a 95%, dependendo da localiza-
ção, da quantidade e qualidade do osso. Os implantes dentários che-
garam a esse patamar devido a um sueco de nome Per-Ingvar Brane-
mark que, ao inserir câmaras de titânio em ossos da perna de coelhos, 
relatou alguma dificuldade no momento de removê-las. Ao estudá-las 

Implantes dentários
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notou a intimidade entre o osso e o titânio – era a descoberta da cha-
mada osseointegração – que é caracterizada pela formação de tecido 
ósseo que irá incorporar o titânio ao organismo. E, é fundamental que 
o tecido ósseo mantenha-se preservado, mesmo quando o implante 
sofre forças pesadas durante a mastigação. 

O implante nada mais é do que um parafuso de titânio que é 
inserido no osso da mandíbula ou maxila para suportar um “dente” 
preparado pelo dentista. E qualquer pessoa pode se submeter a uma 
implantodontia, desde que tenha uma saúde pelo menos razoável e 
que tenha osso para suportar o parafuso. Os implantes servem também 
para aquelas pessoas que querem substituir suas pontes fixas, próteses 
removíveis ou mesmo dentaduras. Aquelas que usam dentaduras po-
dem recuperar grande capacidade mastigatória com os implantes. A 
capacidade mastigatória dessas pessoas é de apenas 20% em relação 
aos dentes naturais, já com os implantes sua mastigação poderá atingir 
de 85 a 90% dessa capacidade.

Os implantes se tornaram muito populares com o aumento da ex-
pectativa de vida. Eles dão um conforto maior no momento em que a 
pessoa não precisa removê-los como as próteses removíveis. Essas pró-
teses podem trazer desconfortos, já que são instáveis. Os inconvenientes 
de se implantar dentes se resumem à cirurgia, que em alguns casos pode 
demandar enxertos ósseos – que são procedimentos de acrescentar osso 
artificial, osso do próprio paciente, que é a melhor opção, ou, ainda, osso 
vindo de cadáveres e que são chamados de banco de ossos para fazer 
crescer osso na região a ser implantada - e a espera para que se possa 
colocar definitivamente a prótese sobre o implante; e isso dura em torno 
de 3 a 6 meses. Tão importante quanto o implante dentário é a prótese 
sobre o implante, que, caso não seja devidamente bem feita, poderá ter 
um grande potencial de insucesso.

Ocasionalmente ocorrem fracassos e é aí que as pessoas dizem que 
houve rejeição. Porém, na maioria dos casos pode ser feito um novo im-
plante naquela região. O importante é o planejamento adequado dos 
implantes para reduzir ao máximo esses insucessos.

Com a popularidade dita acima, a implantodontia vem sendo pra-
ticada, muitas vezes de forma abusiva, sem um preparo técnico decente, 
com publicidades milagrosas, e isso tem levado a implantodontia a liderar 
os processos junto ao Conselho de odontologia. É importante que faça 
uma boa escolha do seu profissional para não cair em mãos erradas, que 
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prometem implantes sem cortes, etc. Todo implante é um procedimento 
cirúrgico e sempre perfuram ou cortam os tecidos moles para sua inserção 
no osso, às vezes menos agressivo e outras vezes mais, isso depende de 
um bom diagnóstico, de um bom planejamento e, certamente, de um 
bom profissional. 
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Quando Wilhelm Roentgen em 1895 desacelerou abruptamente 
elétrons, ele produziu os conhecidos raios-x, que na área da saúde têm 
extrema importância para diagnósticos, visualizando imagens de nosso 
corpo, como ossos, dentes, órgãos, vasos, etc. Assim, a radiografia nada 
mais é do que um registro fotográfico de uma imagem produzida pela 
passagem de uma fonte de raios-x através de um objeto.

Atualmente, os recursos de imagens para diagnóstico são muito 
eficazes proporcionando imagens fantásticas para identificação de quase 
todos os problemas. A ultrassonografia, a tomografia e a ressonância mag-

Radiografias odontológicas
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nética, mesmo com suas altas tecnologias de precisão não foram capazes 
de afastar da rotina médica e odontológica as radiografias.

Na Odontologia, basicamente, as radiografias utilizadas são as pe-
riapicais, aquelas menores que são obtidas para visualizarmos estruturas 
dos dentes e do seu entorno; as radiografias oclusais, onde podemos visu-
alizar as estruturas num corte transversal; as panorâmicas, que são aque-
las que, como seu próprio nome diz, dá imagens panorâmicas do terço 
médio e inferior da face e têm uma utilidade extremamente importante 
em quase  em todas as especialidades e; ainda as telerradiografias, que 
são radiografias da face utilizadas principalmente nas especialidades de 
ortodontia e cirurgia.

As radiografias periapicais têm sua aplicação em exames comple-
mentares para se observar cáries, problemas de canal e de periodonto, 
quando se tem necessidade de observar mais detalhadamente o osso de 
suporte dos dentes constatando ou não perdas ósseas. Já nas panorâmicas 
ou ortopantomográficas, o dentista pode observar as lesões dos ossos da 
mandíbula e maxila, fraturas pós-acidentes e têm uma importância funda-
mental na odontopediatria, quando essas radiografias nos mostram todos 
os dentes de leite presentes na boca e os que ainda vão substituí-los, 
antes mesmo de eles erupcionarem; podemos ainda, observar se existem 
dentes supranumerários – dentes que excedem o número normal, como 
também as agenesias – a falta de germes dentários. As telerradiografias nos 
permitem avaliar e prever o crescimento crânio facial.

Uma pergunta que sempre surge partindo de nossos pacientes é: “As 
radiografias odontológicas oferecem riscos? Embora tenhamos um certo ris-
co no uso de raios-x, pesquisas científicas asseguram que o risco associado 
das radiografias e das tomografias odontológicas é menor do que o risco da 
radiação de fundo ambiental – radiação cósmica, do solo, raios ultravioleta 
a, que estamos expostos no dia a dia. Essa dosagem de raios-x usada na 
odontologia é extremamente pequena. Mas, mesmo assim os serviços ra-
diológicos devem sistematicamente propor o uso de aventais de chumbo, 
filmes ultra-rápidos, aparelhos rotineiramente calibrados e processamento 
automático. Então podemos, certamente, afirmar que, respeitando esses 
critérios, os riscos são infinitamente menos do que os benefícios que a ra-
diologia pode proporcionar na prática da odontologia. Nas mulheres grávi-
das, a opção, se realmente for necessário fazer radiografias, elas devem ser 
feitas após o terceiro mês de gestação ou mesmo, mais seguro, após o parto 
e sempre seguindo os procedimentos de segurança.
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Assim, como sempre alertamos em nossos artigos, devemos pro-
curar clínicas especializadas e profissionais qualificados de reconhecida 
capacidade para fazermos esses importantes exames. Todas as observa-
ções de segurança, higiene e um bom atendimento nos alerta para que o 
serviço possa realmente atender-nos em sua plenitude.
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O mau hálito ou halitose é um sinal de que alguma coisa não vai 
bem em seu organismo. São mais de 50 fatores que podem levar a esse 
desequilíbrio e, em 90% dos casos, se manifestam na boca. Afetam 25% 
dos adultos. Afinal, o que causa o mau hálito? Como é uma anormali-
dade, devemos nos preocupar em tratá-lo. Para qualquer tratamento de 
saúde é necessário saber a sua causa com precisão, assim iremos direto 
ao ponto que produz o mal e a terapia é mais rápida e eficiente. A origem 
pode ser fisiológica, como o hálito da manhã; o jejum prolongado; dietas 
inadequadas. Ser de fatores locais, podendo ocorrer devido a uma higie-

Mau hálito
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ne bucal deficiente; doenças da gengiva; cárie dentária; língua saburrosa, 
que é espécie de massa esbranquiçada ou amarelada que se deposita na 
parte de trás da língua e é responsável por grande parte dos problemas 
de halitose; baixa produção de saliva; amígdalas inflamadas; excesso de 
atividade bacteriana na língua, devido a catarro descendo dos seios maxi-
lares e nasais; sinusites; bronquites; pneumonia e ainda de fatores sistêmi-
cos tais como a diabetes; problemas renais ou hepáticos e outros. 

Podemos elencar algumas observações para que possam entender as 
principais causas dessa desagradável manifestação. As bactérias que vivem 
na boca proliferam devido a resíduos de alimentos que se alojam entre 
os dentes, gengivas, garganta e próteses. E como os restos alimentares fer-
mentam, eles geram gás sulfeto de hidrogênio que é o mesmo gás dos ovos 
podres. Como defesa natural, temos a saliva, que lava e lubrifica a cavidade 
bucal e ainda combate essas bactérias, porque elas são anaeróbicas, ou seja, 
só sobrevivem em ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Como a sa-
liva é rica em oxigênio, ela tem a capacidade de eliminar essas bactérias e, 
consequentemente, acabar ou diminuir o mau hálito. Por isso é que quan-
do acordamos o hálito não é agradável, já que durante o sono a produção 
de saliva é reduzida, então a boca resseca e as bactérias multiplicam-se, 
aumentando o mau hálito. Também antidepressivos reduzem a produção 
de saliva e podem colaborar para quem os usa ter halitose.

Algumas pesquisas concluíram que é um mito que o mau hálito se 
origina no estômago. Essa dúvida permanece porque se associa o estôma-
go vazio com a halitose. Parece ser verdade, mas isso é passageiro, porque 
quando se passam algumas horas sem se alimentar, o organismo tem uma 
hipoglicemia – diminuição de açúcar para o organismo queimar – assim 
ele passa a consumir gordura (ácido graxo) que está no sangue. Aí é que 
vem o odor fétido e volátil desse ácido, quando você respira acontece a 
troca de oxigênio e gás carbônico, então o cheiro do ácido graxo é elimi-
nado. Mas, se você se alimenta o mau cheiro é eliminado.

Sugerimos algumas dicas para eliminar o mau hálito, além de visitar 
o seu dentista com frequência. Quando visitá-lo, não mascare o seu mau 
hálito, é necessário que ele seja o mais típico possível para um bom diag-
nóstico. Faça um autoexame na língua, diante do espelho você poderá 
identificar se tem saburra lingual. Em caso afirmativo, use um limpador 
de língua apropriado; mantenha um elevado e frequente nível de higiene 
bucal; use colutórios bucais antes de dormir; beba em abundância líqui-
dos e evite exageros com o café; limpe bem a boca depois de se alimen-
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tar com lácteos, peixes e carnes; caso sua boca esteja seca, estimule sua 
salivação mascando chiclete sem açúcar e coma furtas frescas e vegetais 
fibrosos. Mas, muitas vezes a própria pessoa não sabe que tem mau hálito 
e é necessário que alguém diga isso para ela. Caso tenha essa dúvida, per-
gunte a uma criança ou alguém de sua confiança, pai, mãe – as crianças 
e os pais normalmente são muito sinceros e não deixariam de dizer o que 
sentiram. E ainda, caso tenha alguém em seu relacionamento que tenha 
halitose, não hesite, diga para ele, certamente ele te agradecerá.
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Em um passado próximo a classe odontológica convivia com um 
grande problema que era a disputa com os dentistas práticos. Na ver-
dade, isso ainda acontece em algumas regiões desse imenso País. Mas, 
hoje vemos que essa disputa está entre os próprios colegas. Os Cirurgiões 
Dentistas recém-formados, ou por comodidade ou mesmo falta de uma 
visão futura de seu crescimento na profissão, preferem se concentrar nas 
regiões mais desenvolvidas. Recorremos a alguns números para termos 
uma ideia melhor do quadro da profissão em nosso País.

 O Brasil possui na atualidade cerca de 220.000 dentistas, desses, 
56% é do sexo feminino, e ¼ tem menos de 30 anos e cerca de 53.000 

Os destinos de uma profissão
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são especialistas. Cerca de 20% dos cirurgiões dentistas em atividade 
no mundo está no Brasil. A Organização Mundial da Saúde preconiza 1 
dentista para cada 1.500 habitantes e o Brasil tem 1 por 838 habitantes. 
Até aí tudo bem, se não fosse a desproporção na distribuição dos cole-
gas por regiões. Em torno de ¾  dos dentistas do País se concentram nas 
regiões sul e sudeste. Há municípios com uma proporção de 1 dentista 
por 171 habitantes, enquanto que outros chegam a ter 1 colega por 
65.000 habitantes. Parece que há uma migração pequena dos profis-
sionais das regiões que se formam para outras que necessitam de pro-
fissionais. Cerca de 86% se registra no próprio estado onde se graduam 
e apenas 12% procura outros Estados da Nação. Isso se deve ao fato de 
que  a metade dos 197 cursos de Odontologia existentes no Brasil – 52% 
- estão na região sudeste e, quando se formam, por ali se estabelecem. 
A distribuição é muito desigual, e isso faz com que a população seja mal 
servida em ambas as situações.

 Vejamos, quando temos a falta de dentistas em algumas regiões, 
obviamente com a escassez de mão de obra, os custos de um trata-
mento se tornam maiores, diminuindo a acessibilidade da população ao 
dentista, apesar de sabermos que, mesmo com um sistema público de 
atendimento em evolução, ele ainda é muito precário, principalmente 
nas regiões norte e nordeste. Nos grandes centros, onde existe uma con-
centração exorbitante de profissionais, certamente teremos excelentes 
profissionais, mas também diferenciados e com orçamentos que fogem 
da realidade da maioria da população. Então,  se temos muitos profis-
sionais nessas regiões, por que  a população poderia ser mal servida? É 
exatamente por isso é que voltamos ao início de nosso texto. Passamos 
a uma disputa acirrada pela concorrência irracional vinda de uma briga 
de preços e por volume de pacientes para se conseguir remunerações 
dignas da profissão e, muitas vezes, o trabalho realizado não tem a qua-
lidade merecida pelo paciente.

Pude ler um artigo onde o autor relata com muita propriedade 
que “Ao adentrarmos nos derradeiros anos do decênio inaugural do sé-
culo XXI, constata-se uma triste realidade: a era da odontologia român-
tica enfrenta a sua cortina final”. E é verdade, atualmente com o alto 
custo para se formar e montar seu próprio consultório e conseguir sua 
clientela nessa disputa desigual, o dentista recém-formado procura por 
empregos, seja público ou em clínicas para poder sobreviver. Assim, 
entramos na era empresarial, resultado de um mundo globalizado, onde 
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“o império da mercantilização da saúde/doença faz com que o poder 
econômico suplante as ciências e transforme o cirurgião dentista num 
técnico sem nome e o paciente num número representativo de retorno 
financeiro”.  É importante que o recém-formado tenha consciência do 
quê ele quer e o quê ele espera da profissão. É preciso valorizar todo um 
sacrifício próprio e dos seus pais na sua formação e não se submeter à 
exploração de “empresários da saúde bucal” que, na maioria das vezes, 
nada entendem dessas magnífica profissão. 
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Serenidade foi sua marca durante todos os dias de sua vida. Ins-
pirador da ética e da preservação ambiental, viveu dando exemplos de 
simplicidade e sabedoria. Nascido em Formiga, viveu em Belo Horizonte 
até se formar em Odontologia pela Universidade de Minas Gerais – hoje 
Universidade Federal de Minas Gerais e escolheu Governador Valadares 
para viver e criar sua família.

Casado com Nilza Souza Marigo, com quem teve cinco filhos: Cris-
tina, Flávio, Marcelo, Marco Túlio e Jacqueline. Eu e Jacqueline buscamos 
a Odontologia, espelhados no sucesso e incentivo de nosso pai, assim 

Dr. Hilo Marigo
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como meus filhos Guilherme e Marcela. Todos nós nos formamos na Es-
cola de Odontologia, a qual meu pai ajudou a fundar e foi seu primeiro 
Diretor. Com o passar do tempo, esta escola, juntamente com outros cur-
sos, transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce - Univale.

Meu pai foi considerado um dos melhores dentistas de nossa ci-
dade. E quem não se lembra dos soldadinhos de chumbo com os quais 
conquistava as crianças em seu consultório decorado com fotos de suas 
caçadas, principalmente do macuco, ave predileta de suas aventuras nos 
estados do Mato Grosso e Pará? Pescador de todos os finais de semana, 
conhecia como ninguém os rios da região.

Com suas experiências e vivência na natureza, passou a admirá-la 
intensamente e a preocupar-se com sua preservação e recuperação. Suas 
atividades de caçador com arma de fogo se encerraram em 1983, quando 
passou a somente filmar os bichos em suas “caçadas”. Com isso, tentava 
convencer seus amigos caçadores a fazerem o mesmo.

E foi numa dessas “caçadas cinematográficas” que veio a falecer. Em 
1993, ele foi a Redenção, no Pará, com outros colegas  para se juntarem 
com José de Souza Lima – o Bibo, grande amigo e caçador nato, que es-
tava morando naquela cidade e os convidou para fazerem essa caçada de 
macuco na região. Tivemos a triste notícia de que o Dr. Hilo havia falecido 
durante uma investida na mata, sozinho, para filmar a arisca ave.

Ele tinha sido aconselhado a não entrar na mata sem algum colega, 
para evitar abusos físicos, pois ele já havia tido problemas cardiovascula-
res anteriores. No único dia que assim o fez, aconteceu a fatalidade. Foi 
encontrado numa choça – espécie de pequena cabana feita com galhos 
e folhas para se esconder, piar o macuco e atraí-lo para o registro em sua 
filmadora. Tinha feito a “picada” no mato com seu facão e atravessado 
dois córregos. A vontade de estar na natureza e filmar as suas presas foi 
mais forte do que as recomendações de seu médico.

Como filho e admirador, sabemos quanta falta nos faz tendo nos 
deixado com apenas 68 anos. A Odontologia nem se fala, em uma fase 
onde a busca pela ética e bons serviços passou a ser constante diante de 
tanto descalabro em nossa profissão. Nessa luta, certamente ele estaria 
na linha de frente. Alguns amigos dizem que ele morreu como gostaria. 
Acho que ele não gostaria de morrer de nenhum jeito, ele gostaria sim 
de viver muito com seus amigos jogadores de buraco, pescadores, sua 
família e lutar pela profissão a que tanto se dedicou. Que Deus o tenha! 
Que Santa Apolônia esteja com ele!
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Como sabem, as comemorações do Dia do Dentista é no dia 25 de 
outubro, devido à criação do primeiro curso de odontologia no Brasil em 
1884 no citado dia. Mas, não poderemos deixar de comemorar o dia 9 de 
fevereiro, que é o dia de Santa Apolônia – A padroeira da Odontologia.

Em aproximadamente 246 da Era Cristã, ocorreu um levante em 
Alexandria, no Egito, contra o Cristianismo antes da perseguição de Décio 
(Gaius Messius Quintus Trajanus Decius), imperador Romano entre 249 e 
251 d.C., quando, com uma certa desconfiança do poder crescente dos 
cristãos, determinou a repressão e construiu templos pagãos, reforçou os 

Santa Apolônia
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cultos e sacrifícios do passado em todo o império. O imperador, vendo 
as igrejas cheias e os templos pagãos esvaziados, empreendeu a oitava 
perseguição geral contra o Cristianismo. A crueldade nessa perseguição 
lhe deu uma posição comparada à do imperador Nero. Essas persegui-
ções, como visto, foram iniciadas mesmo antes das determinadas por Dé-
cio.  No levante em Alexandria os pagãos lançaram-se sobre as casas dos 
cristãos, depredavam e devastavam levando objetos preciosos e jogando 
fora o que não os interessava. Então, esses pagãos apreenderam uma vir-
gem, a não tão jovem Apolônia, cortaram–lhe os seios  e  quebraram e 
arrancaram-lhe seus dentes violentamente. Depois fizeram uma fogueira 
e ameaçaram jogá-la e outros mártires que não esperaram pela morte 
com a qual haviam sido ameaçados. Talvez para preservar  sua castidade 
ou então porque se viram confrontadas com a alternativa de renunciar a 
sua fé ou serem assassinadas, voluntariamente abraçaram a morte  que 
havia sido preparada para elas, uma atitude que perigosamente se apro-
xima do suicídio, segundo alguns. Por essa razão é que Santa Apolônia 
é considerada a padroeira dos Dentistas e daqueles que têm problemas 
com os dentes. As lendas se multiplicaram, e a levaram à santificação de 
Apolônia. A Santa tinha 40 anos quando sofreu o martírio e seu culto se 
espalhou no oriente e ocidente. Surgiram várias igrejas na Europa dedi-
cadas a ela. Em Roma apenas uma igreja foi dedicada à Santa Apolônia e 
que hoje está desaparecida.

A Igreja Católica Romana celebra Santa Apolônia no dia 9 de feve-
reiro, e ela é profundamente invocada contra as dores de dentes, natural-
mente pelo suplício que sofreu ao ter os dentes arrancados e quebrados. 
É costumeiramente representada nas artes com uma torquês ou tenaz 
através do qual um dente é preso. Mais tarde no século XIV a ilustração 
de um manuscrito francês foi distribuído como pôster que era na ocasião 
muito apropriado para serem afixados nos consultórios odontológicos nos 
Estados Unidos. Nessa estampa o dente sagrado, preso na tenaz, brilha 
por si, como se fosse um bico de luz.

Pelos fatos ou pelas lendas, SANTA APOLÔNIA tornou-se muito 
popular em diversos países. Salve nossa Padroeira, salve nossos dentistas!
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