UFSC
Biblioteca Setorif

COS-0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA

Perfil das condições bucais do paciente com trauma dental e a

possível influência sobre a cicatrização dos tecidos

Ana Paula C. Czernay

Rebeca Odebrecht
Monografia apresentada ao
Departamento de Estomatologia
para conclusão estagio junto a
0-8

disciplina de Odontopediatria.

csi

o

Orientação:
Prof' Draa Maria José de Carvalho Rocha

Florianópolis, fevereiro de 2000.

RESUMO

PERFIL DAS CONDIÇÕES BUCAIS DO PACIENTE COM TRAUMA DENTAL
E A POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE A CICATRIZAÇÃO TECIDUAL.
Ana Paula C. CZERNAY e Rebeca ODEBRECHT.
Orientadora: Prof' Dra Maria José de Carvalho Rocha.

A grande maioria dos estudos realizados acerca dos traumatismos dentais
enfoca a questão de maneira técnico-curativa. Além disso, poucos trabalhos nessa área
destinam-se a avaliar os casos de maneira integral, respeitando os aspectos individuais de
cada paciente, sejam estes de ordem emocional ou relativos a saúde bucal e geral.
Portanto, o presente estudo tem por objetivo avaliar o perfil das condições bucais do
paciente com trauma dental e sua possível influencia sobre a cicatrização tecidual. Para
tanto, foram acompanhados, durante o período de um ano, trinta e oito pacientes que
sofreram os mais diferentes tipos de traumatismo dental. Durante as consultas estes
pacientes passaram por um minucioso processo de anamnese e exame clinico, que incluiu
a avaliação da presença de hábitos bucais deletérios, a qualidade de higiene oral/índice de
placa, a análise da dieta alimentar e a presença de fatores retentivos de placa. Como
resultado desse estudo observacional fica a certeza de que, principalmente a presença de
um pobre controle de placa e de hábitos bucais indesejáveis prejudica a resposta tecidual
do indivíduo ao tratamento para traumatismo dental. Desse modo, foi possível alertar e
sugerir aos clínicos um protocolo de atenção integral ao paciente traumatizado visando
inseri-lo dentro do contexto de promoção de saúde bucal.

Palavras-chave: Trauma dental e promoção de saúde bucal.

1. INTRODUÇÃO

A saúde bucal, se entendida como fator predisponente para uma melhor
saúde geral, deve nortear qualquer tratamento na Odontologia sendo atualmente,

inaceitável qualquer terapêutica que esteja baseada em fatores meramente locais.
Dessa forma, os pacientes e seus responsáveis devem ser orientados pelos
cirurgiões-dentistas, estando conscientes de suas necessidades e responsabilidades
no processo de manutenção de saúde bucal (CORRtA,1999).

De todas as situações emergenciais, os traumatismos dentários são as
que causam maior impacto emocional

e psicológico nos pais e na criança

(GUEDES-PINT0,1997; WALTER et a1,1997 e PEROTTA, 1999). Desse modo, o
Odontopediatra deverá estar preparado para fornecer um bom atendimento
criança e a seus familiares, fornecendo o apoio necessário e transmitindo segurança
(GUEDES-PINTO, 1995; TOLEDO, 1996 e WALTER, 1997).

A cooperação da criança dependerá de quão bem ela esteja preparada
para os procedimentos clínicos que seguirão. A comunicação é peça fundamental no
processo de interação criança-dentista, assim sendo, sem uma comunicação
adequada muito pouco pode ser obtido da criança em termos de cooperação e
aceitação do tratamento (KLATCHOIAN, 1993).

A relação criança-dentista assume um formato triangular, ou seja, os pais
estão diretamente envolvidos. Portanto, quando bem orientados e motivados podem
contribuir de maneira decisiva durante o tratamento (KLATCHOIAN, 1993).
Conquistar a confiança dos pais é fundamental para o sucesso do tratamento.

Além dos fatores emocionais, também aspectos relacionados

à saúde

bucal e geral do paciente traumatizado podem ser extremamente relevantes no
momento do atendimento. É importante que o paciente seja visto como um todo,

avaliando seu quadro de saúde dentro de um modelo de Promoção de Saúde Bucal,
buscando relacioná-lo com o tipo de trauma sofrido, possíveis formas de
tratamento, proservação e cicatrização/sucesso do caso.
Desta forma, também importante para o sucesso do tratamento do
trauma dental é a higiene bucal. De acordo com ANDREASEN (...) a manutenção
de uma higiene adequada é fundamental durante a proservacdo e acompanhamento
dos casos de traumatismo. Também, o índice de placa pode ser relevante no
momento da escolha do tratamento (CORREA, 1998).
Conquistar a confiança dos pais é fundamental, bem como buscar
envolvê-los em novos hábitos de higiene e dieta, criando um novo modelo de
relacionamento entre o cirurgião-dentista, o paciente e seus pais/responsáveis
(KLATCHOIAN, 1993).

Evidentemente, um ambiente contaminado não favorece a cicatrização,
porém, verifica-se certa despreocupação por parte dos profissionais em atentarem
para detalhes como qualidade de higiene bucal dos pacientes traumatizados,
ansiando em prontamente solucionar o problema sob o ponto de vista emergencial.
Como em um traumatismo além das injúrias causadas aos dentes podem
também ocorrer lesões aos tecidos adjacentes, é comum que a criança não aceite
bem a higiene bucal. No entanto, os pais devem estar alertados sobre a importância
da mesma. A limpeza auxilia no controle da formação de placa bacteriana,
reduzindo infecções secundárias, favorecendo desse modo o processo cicatricial
(MACKIE & BLINKHORN, 1996).
Ainda em relação ao controle de placa, aspectos como a forma do arco,
alinhamento dental, cavidades de cárie, restaurações (principalmente aquelas
deficientes), a presença de aparelhagem ortodõntica ou aparatos de contenção
dental poderão dificultar as manobras de higiene. Assim, o clinico deverá estar

atento a tais fatores para que possa reforçar as orientações nessas situações
especiais.

E possível observar na literatura uma grande preocupação em relação as
formas de tratamento dos traumatismos dentais, inclusive, condutas variadas tem
sido sugeridas (principalmente na dentição decidua). Contudo, poucos estudos
abordam sobre possíveis influências das condições bucais particulares de cada
paciente, tais como a presença de hábitos de sucção não nutritiva (HSNN), que
certamente poderiam interferir no sucesso do tratamento eleito.
De acordo com RUSMAH (1990), MONTALVO-POLK; KITTLE (1993)
e FRIED; ERICKSON (1995) o acompanhamento dos pacientes traumatizados deve
consistir de consultas de rotina periódicas durante longo tempo. Nessa fase, é de
extrema importância que o clinico utilize o tempo em favor da promoção de saúde,
reforçando a probabilidade de alcançar o sucesso de cada caso se o indivíduo
estiver saudável, sob todos os aspectos.

0 modelo de promoção de saúde contemporâneo propõe práticas
odontológicas alternativas com fundamentos básicos centrados na compreensão do
fenômeno saúde-doença como elemento dinâmico (KRIGER, 1999), não havendo,
portanto, como excluir o grupo de individuos que sofreram traumatismo dental
desse contexto.
Enfatizando a importância de um completo e detalhado exame do
paciente traumatizado dentro de um modelo contemporâneo de Promoção de Saúde
Bucal, objetiva-se traçar um perfil dos pacientes traumatizados atendidos na UFSC,
durante o período de um ano (1999), buscando relacionar a importância que
algumas características bucais próprias destes pacientes podem assumir diante de
um caso de traumatismo dental.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. População e Amostragem:

Foram atendidos, em caráter de livre demanda, 48 pacientes que
procuraram a disciplina de Odontopediatria da UFSC relatando história de
traumatismo dental. Devido a fatores inerentes aos próprios pacientes houveram 10
desistências, permanecendo, desse modo, 38 pacientes que foram acompanhados no

período de fevereiro a dezembro de 1999.
Distribuição dos pacientes por sexo:

66%

▪ Feminino
• Masculino

Distribuição dos pacientes por idade:

8%

42%

10 anos ou mais

11
• 4
07
• 0

a 6 anos
a 9 anos
a 3 anos

Tipo de dentição:

16%
45%
M Mista
•Decidua

OPermanente

Tipo de trauma dental ocorrido:

58%

IL

EI Luxações
EI Fratura + Luxação

3.2. Materiais e Procedimentos Clínicos:

Os pacientes foram atendidos nas clinicas odontológicas da UFSC por
duas cirurgias-dentistas, na condição de estagiárias da disciplina de
Odontopediatria.

A primeira etapa do atendimento consistiu de uma detalhada anamnese,
onde foram coletados dados de identificação do paciente e aspectos relacionados ao
seu ambiente sócio-familiar, que auxiliaram na determinação das características
particulares de cada paciente, no que se refere aos aspectos
psicológicos/emocionais. Ainda durante a anamnese foi investigada a presença ou
não de hábitos bucais.

Na seqüência foram realizados o exame extrabucal onde se observou o
perfil e a integridade dos tecidos faciais, ainda direcionando para a detecção de
possíveis hábitos bucais e presença de sinais de infecção (assimetria facial, fistulas,
enfartamento ganglionar).

Realizou-se o exame das funções bucais (respiração, deglutição e
fonação).

Em adição ao prontuário foi realizado um questionário alimentar que
consistiu em perguntas realizadas diretamente a mãe/responsável ou ao próprio
paciente. 0 enfoque principal foi a constituição da dieta (presença de sacarose), sua
consistência (alimentos pegajosos/fibrosos) e freqüência de ingestão (número de
desafios cariogênicos).

Após esse contato inicial, foram realizados procedimentos de revelação
de placa (com auxilio de eritrosina %), tomada do índice de placa, profilaxia
(através da utilização de taças de borracha, escovas Robinson e pasta profilática em

baixa rotação) e exame clinico (utilizando-se de espelhos intrabucais e sondas
exploradoras n. 5).

No exame clinico foi identificado o tipo de dentição e aspectos
relacionados ao padrão de oclusão e alinhamento dental (forma dos arcos). Também
verificou-se a existência de perdas dentais precoces,

o número de dentes

restaurados e presença de manchas/cavidades de cárie, ativas ou não, bem como sua
localização. Fatores estes extremamente importantes na determinação do grau de
infecção do ambiente bucal.

A presença de aparelhagem ortodemtica e contenção dental associada ao
tratamento do trauma foi também registrada.

Ao término do exame clinico todos os pacientes receberam uma
aplicação tópica de fluoreto de sódio a 1,23%.

Cabe ressaltar, ainda, que todos os pacientes e/ou seus pais ou
acompanhantes receberam instruções para a prática de uma adequada higiene bucal,
de acordo com suas necessidades individuais e foram motivados para a prática da
mesma.

A partir da coleta dos dados acima relacionados, o diagnóstico individual
foi estabelecido, tendo como base os conceitos atuais de risco/atividade de cárie
dentária (KRIGER, coord, 1999).

A distribuição da população da pesquisa, de acordo com esse diagnostico
inicial pode ser observada no gráfico abaixo:

40%

13%

• Baixo risco
O Alto risco
• Sem atividade de cárie
. Com atividade de cárie

Algumas características observadas durante esta primeira avaliação dos
pacientes foram definidas como sinalizadoras, por terem sido consideradas de
extrema importância no tratamento e prognostico dos casos de traumatismo. Tanto

o diagnostico de risco ou atividade da doença cárie como a presença ou ausência
das características sinalizadoras sugeridas pelas autoras indicarão o perfil das
condições bucais do paciente traumatizado.

As características sinalizadoras adotadas como referenciais foram a
qualidade da higiene bucal/índice de placa, o tipo de dieta alimentar, a presença de
hábitos bucais, a presença de restaurações e/ou cavidades de cárie, a existência de
aparelhagem ortodõntica ou contenção dental e o alinhamento dental desfavorável
(relacionados diretamente com a retenção de placa).

Como base de avaliação da qualidade de higiene bucal foi utilizado o

índice de placa corada (foram observadas as faces vestibular, mesial, distal

e

lingual/palatal de todos os dentes presentes, exceto naqueles em processo de
erupção ou que apresentavam total destruição da coroa), sendo que os valores
apurados foram divididos em dois grupos: 50% ou menos e mais de 50% das
superficies dentais coradas.

Para a dieta alimentar foi atribuído o valor zero para os pacientes com
dieta considerada desfavorável (sob o ponto de vista da presença, freqüência e
forma de ingestão da sacarose) e valor um para aqueles com dieta adequada.
Os hábitos bucais investigados foram: bruxismo, onicofagia, sucção não
nutritiva, respiração bucal e deglutição atípica.

Tendo como base o risco individual de cada paciente à cárie dentária, foi

estabelecida a data de retorno destes, para uma segunda fase de exames e
avaliações. Os pacientes que apresentavam alto risco ou atividade de carie foram
reavaliados em três meses e os demais, baixo risco ou sem atividade, após seis
meses.

A avaliação dos pacientes durante a consulta de retorno seguiu o padrão
do primeiro exame efetuado. Ou seja, foi realizado novamente o exame das funções

extrabucais

e

afins (a titulo de

comparação)

e

os pacientes ou seus

pais/acompanhantes relataram a ocorrência ou não de mudanças na dieta. Da mesma
forma, foram efetuados os procedimentos de revelação de placa, tomada do índice
de placa, profilaxia, exame clinico e aplicação tópica do fluoreto de sódio a 1,23%.
Os dados mais pertinentes ao estudo obtidos nessa segunda fase foram anotados em
uma ficha clinica especifica para a consulta de retorno (em anexo).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A riqueza de dados coletados permitiu traçar o perfil dos pacientes
atendidos, que está intimamente relacionado ao acompanhamento e prognóstico dos
tratamentos realizados para os casos de traumatismos dentais. Dados estes muitas
vezes negligenciados pelos clínicos, que se limitam a avaliar os dentes envolvidos
no trauma.

Os gráficos das páginas seguintes representam o acompanhamento dos
38 pacientes atendidos, analisando-se cada característica sinalizadora em separado.

Qualidade da higiene bucal através da avaliação do Índice de Placa:

Avaliação Inicial

39%
61%
M Mais de 50%
• 50% ou menos

Tipo de Dieta:

Avaliação Inicial

42%
58%

111 Dieta adequada
• Dieta desfavorável
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Presença de hábitos bucais:

Avaliação Inicial

7%
• Bruxismo
• Respiracão bucal
EI Sucção prolongada
• Degluticdo atípica
• Onicofagia
• Ndo apresentavam hábito

44%

16%

Presença de Fatores Retentivos de Placa: (restaurações e/ou cavidades de cárie,

existência de aparelhagem ortodõntica ou contenção dental e alinhamento dental
desfavorável)

Avaliação Inicial

21%

79%

• Sem fatores retentivos de placa
• Com fatores retentivos de placa
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Variadas modalidades de tratamento são propostas para os diferentes
casos de trauma dental, no entanto, pouca ênfase é dada a dentição decidua, sendo
a exodontia, na maioria das ocasiões, a solução mais comumente sugerida.

Portanto, novos conceitos precisam ser desenvolvidos quando tratamos
de um paciente traumatizado; à exemplo de WALTER et al, 1997, quando
enfatizam novas terapias para os. dentes deciduos, evitando, sempre que possível, a
perda precoce do elemento dental, indicando a exodontia como última alternativa
de tratamento.
Observa-se que apesar de alguns casos apresentarem histórico
anamnésico semelhantes, características clinicas similares e terem recebido o mesmo
tipo de tratamento, evoluem de maneiras diferentes, indicando que a cicatrização
tecidual não depende unicamente do tratamento adotado. Conclui-se, dessa forma,
que outras características, talvez relativas não apenas aos elementos dentais
diretamente atingidos pelo trauma, mas a todo ambiente bucal em que estes se
encontram, possam estar interagindo durante o processo de reparo.

Analisando a amostra utilizada verifica-se que a maioria dos pacientes
(61%), apresentava higiene bucal de baixa qualidade, com indices de placa
superiores a 50% das superficies dentais coradas. Também uma grande parcela foi
classificada como cárie ativa e com necessidade de tratamento reabilitador. A dieta
dos pacientes necessitava de modificações em 42% dos casos, principalmente em
relação a alta freqüência de ingestão de carboidratos. Despertou especial atenção o

grande número de indivíduos que apresentavam hábitos bucais deletérios associados
6. Area do trauma (56%).
Ainda observando os resultados encontrados, verificou-se que durante o
período de acompanhamento dos pacientes foi encontrada muita dificuldade em
mudar seus valores no que tange a saúde bucal. A conscientização dos pais e dos
próprios pacientes sobre a importância em se controlar a saúde dos elementos

dentais não envolvidos no trauma foi praticamente impossível. Isto reforça a idéia
de KLATCHOIAN, 1993, que afirma que a cooperação da criança dependerá de
quão bem ela esteja preparada para os procedimentos clínicos a serem realizados.

Poucos casos obtiveram melhora nos indices de placa (cinco pacientes),
a despeito das instruções para os cuidados dentários que foram dadas aos pais e
pacientes de acordo com as necessidades individuais de cada um (THYLSTRUP &
FEJERSKOV, 1995). Apenas um paciente modificou a dieta alimentar de maneira

significativa na consulta de retorno (do ponto de vista da presença de sacarose e
sua forma de ingestão). Esses achados estão de acordo com CORRtA (1999), uma
vez que a motivação e o desempenho dos pacientes pode oscilar muito em
diferentes situações e que o grau de motivação destes é especialmente influenciado
por experiências passadas, necessidades presentes e expectativas futuras.

Portanto, pode-se afirmar que os pacientes acompanhados traziam
consigo uma série de anseios e expectativas quanto ao tratamento que, em algum
momento, podem ter sido frustradas, o que pode ter resultado na dificuldade de
constatação de melhoras na saúde bucal destes indivíduos.

Verificou-se, também, uma grande resistência quando da tentativa da
remoção de hábitos bucais, sendo que alguns dos pacientes apresentavam mais de

um hábito bucal associado. Ainda foi possível observar que além de interferir
negativamente durante

o tratamento (alguns pacientes chegaram a descolar

contenções), os hábitos bucais prejudicaram a evolução de alguns casos, mantendo

altos níveis de mobilidade dental, em casos de traumatismos dentais que envolveram
tecidos de suporte.

Vale salientar que contenções e aparelhagem ortodemtica utilizadas para
tratar o trauma dental prejudicaram o controle de placa nos pacientes. Sabidamente
o número de superficies retentivas aumenta significativamente e, além disso, a

maioria dos pacientes já apresentava outras formas de retenção de placa quando da

avaliação inicial (cavidades de cárie, restaurações defeituosas, alinhamento dental e
forma de arco dental desfavorável). Tendo em vista o aumento marcante do número
de lactobacilos no momento da instalação de aparelhos intrabucais, e que estes
microrganismos estio diretamente relacionados a progressão de lesões de cárie
dental, as autoras sugerem que os pacientes traumatizados, após a conduta
emergencial, devem logo que possível receber tratamento adicional relacionado a
paralisação ou reabilitação das lesões cariosas, quando presentes.

Quanto aos pacientes, pode-se afirmar que comumente não hi uma
conscientização sobre a importância dos procedimentos básicos de manutenção da
saúde bucal. Os pais ou responsáveis procuraram atendimento devido ao trauma,
porém muitos deles nunca haviam buscado atendimento odontológico anterior e os
procedimentos caseiros de higiene eram precários. Isso denota que o trauma dental
foi considerado importante (razão da procura pelo atendimento), porém as lesões
de cárie foram vistas como "normais", principalmente em se tratando de dentes
deciduos.

Ressalta-se a importância dos pais para que se atinja um nível de
conscientização e motivação adequados, uma vez que a relação do paciente
pediátrico com o profissional, assume caráter triangular, ou seja: dentista-paiscriança (KLATCHOIAN, 1993). Portanto, o profissional realiza a sua parte,
motivando, educando

e realizando procedimentos

que visam manter ou

reestabelecer a condição de saúde bucal do paciente, porém cabe aos pais
executarem seu papel.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa atingiu sua principal meta, ou seja, foi possível
alertar o cirurgião-dentista para uma visão mais contemporânea de atendimento ao
paciente traumatizado, sugerindo um protocolo terapêutico mais amplo para o
atendimento dos pacientes.

Traçando um perfi l de "quem é" o paciente que está sendo atendido,
(suas necessidades emocionais, a influência da família no processo de motivação e
cooperação, a presença de hábitos e a avaliação do estado de saúde bucal) podemos
nos deparar com características próprias de cada indivíduo que podem ter uma
influência crucial na condução dos casos de traumatismo dental.

Durante a avaliação inicial do paciente acometido por traumatismo
dental, o clinico deverá direcionar sua atenção ao paciente como um todo e não
somente para os dentes envolvidos no trauma buscando inserir seu paciente num
contexto de promoção de saúde bucal.

Foi possível identificar que as características "sinalizadoras" estudadas
influenciaram o andamento dos casos, provando que o tratamento emergencial ao
trauma dental é somente o inicio de uma conduta a ser adotada
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