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RESUMO

0 aumento de pacientes em consultórios odontológicos a procura de soluções
para lesões cervicais não cariosas é devido a crescente sobrevida dental, a
expectativa de vida e os novos hábitos alimentares. Essas lesões são definidas
como uma perda irreversível de tecido dental mineralizado causada por uma
associação de fatores sem
multifatorial e

o envolvimento de bactérias, a etiologia

é

ainda os fatores etiológicos ocorrem simultaneamente. 0

tratamento deve ser realiza pela eliminação ou controle dos fatores etiológicos.
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ABSTRACT

The increase of patients in doctor's offices the search of solutions for in noncarious cervical lesions must increasing supervened the dental one, the life
expectancy and the new alimentary habits. These injuries are defined as dental
an irreversible loss of fabric mineralized caused by an association of factors
without the envolvement of bacteria, the etiology is multifactorial and still the
etiologic factors occur simultaneously. The treatment must be carries through
for the elimination or control of the etiologic factors.

Key-words: Non-carious cervical lesions. Erosion. Abrasion. Abfraction.
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I INTRODUÇÃO

0 aumento da sobrevida dental, causada pelo declínio da incidência da
doença cárie dental e o crescimento da expectativa de vida, têm contribuído
para o aparecimento cada vez maior de pacientes com lesões cervicais não
cariosas (LCNC) nos consultórios odontológicos. Essas lesões são definidas
como uma perda irreversível de tecido dental mineralizado causada por uma
associação de fatores sem o envolvimento de bactérias.
Essas lesões se manifestam principalmente no terço cervical da
superfície vestibular de todos os dentes, em maior número nos dentes

posteriores, em adultos e idosos, podendo ocorrer em todas as idades
(BARATIERI et al., 2001). Em sua maioria, são formadas na parede incisai em
esmalte e na parede cervical em dentina ou cemento.
0 tratamento deve ser iniciado pela eliminação ou controle dos fatores
etiológicos. Assim sendo, para melhor explicar as medidas de tratamento das
LCNC, são didaticamente divididas em três grupos: erosão, abrasão

e

abfração.
Como existe um consenso na literatura de que a etiologia das LCNC é
multifatorial

e

ainda os fatores etiológicos ocorrem simultaneamente, a

qualidade e longevidade do tratamento s6 será eficaz através de um correto
diagnóstico, e esse talvez seja o principal motivo pelo insucesso dos cirurgiões-

dentistas. Logo, esse trabalho tem o intuito de apresentar as medidas a serem
realizadas para o tratamento das lesões cervicais não-cariosas, mediante uma
revisão de literatura.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ETIOLOGIA DAS LESÕES CERVICAIS NA() CARIOSAS

Levitch et al. (1994) realizaram um estudo com o intuito de revisar a
incidência para cada um dos fatores etiológicos relacionados ao
desenvolvimento de lesões cervicais não-cariosas. De acordo com os autores,
os fatores etiológicos mais comuns no desenvolvimento de lesões cervicais
são: erosão, abrasão e flexão dos dentes.
Grippo (1991)

estabeleceu uma nova classificação ao observar

clinicamente uma variedade de lesões de esmalte e dentina. Tanto o esmalte
quanto a dentina podem lascar ou quebrar devido a tensões resultantes de
forças biomecânicas exercidas sobre o dente. Essa perda de substância do
dente, que é dependente da intensidade, duração, direção, freqüência e
localização, foi denominada de abfração.

lmfeld (1996) classificou a erosão dental de acordo com sua etiologia em
extrínseca, intrínseca ou idiopática, por serem, respectivamente, os ácidos que
produzem o desgaste dental de origem exógena, endógena ou desconhecida.
Rees e Jagger (2003) observaram que a perda de estrutura dental na
região cervical é usualmente atribuída à abrasão por escovação excessiva,
erosão química ou à associação de ambas. E associaram essa perda
hipótese de concentração de tensões nesta região. Concluíram que outros
fatores além dos químicos e mecânicos podem contribuir para a progressão ou
o agravamento desse tipo de lesão.
A Academia Americana de Dentistica Operatória (2003) definiu erosão
dental como a perda de tecido duro induzida quimicamente por processo de
dissolução ácida dos tecidos dentários sem envolvimento de bactérias.
Abrasão é o desgaste de substância do dente por fatores mecânicos
extrínsecos. A flexão, que é produzida por estresse de tensão sobre os dentes,

leva ao rompimento das estruturas cristalinas do esmalte

e dentina,

eventualmente resultando em perda de tecido. A Academia concluiu que as
evidências dos dados suportam a etiologia multifatorial das LONG e que o
reconhecimento desses fatores individualmente é ainda problemático.

2.2 ESTUDOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS

Baratieri et al. (2003) avaliaram o efeito do módulo de elasticidade das
resinas compostas e o efeito da configuração da margem no desempenho
clinico de restaurações em defeitos de classe V não cariosa. Cento e cinco
defeitos cervicais não cariosos na superfície vestibular de caninos e prémolares foram incluídos nesse estudo, divididos aleatoriamente em três grupos
e restaurados de acordo com as seguintes técnicas: grupo 1 (n=35): o dente a
ser restaurado foi limpo com pedra-pomes/água, o ataque ácido foi realizado
com ácido fosfórico a 32% (Uni-Etch — BISCO, Schaumburg, IL, USA) por 15s.
Seguido da lavagem e secagem, um adesivo de frasco único (One-Step —
BISCO) foi aplicado de acordo com as instruções do fabricante. A lesão, sem
bisel na margem, foi então restaurada com uma resina composta de
micropartículas (Durafill VS — Heraeus Kulzer, Dormagen, Germany) em duas
porções, com cada uma polimerizada por 40s com o aparelho XL 3000 (3M
ESPE, St. Paul, MN, USA); grupo 2 (n=35): a margem do esmalte foi biselada e
o defeito restaurado como no grupo 1; grupo 3 (n=35): o defeito foi tratado
como no grupo 2 (bisel, condicionamento ácido e adesão) e restaurado com
uma resina fluida (Natural Flow — Scientific Pharmaceuticals Inc., Pomona, CA,
USA). As restaurações foram acabadas e polidas uma semana após a inserção
utilizando-se pontas diamantadas finas e extrafinas (Brasseler, USA), pontas
de silicona e pasta de polimento (Enhance — Dentsply LD Caulk, Milford, DE,
USA). As restaurações foram avaliadas quanto a retenção, descoloração
marginal, sensibilidade pré-operatória e pós-operatória, cárie secundária e
formação de linha branca na margem em até uma semana após a sua
conclusão, 6, 12, 24 e 36 meses. Os autores concluíram que o bisel na

margem de esmalte resultou em melhor retenção somente nos 6 primeiros
meses

e

que

o

bisel

e

a viscosidade do compósito não afetaram

significantemente o desempenho clinico de restauração de compósito após 3
anos.
Santiago et al. (2003) avaliaram o desempenho clinico de um sistema
restaurador adesivo (ExcitefTetric Ceram — Vivadent) e do cimento de ionômero
de vidro modificado por resina (Vitremer — 3M) nas restaurações de LCNC por
meio do sistema de avaliação do USPHS modificado. Um total de 70
restaurações, 35 por material, foi realizado por um único operador em 30
pacientes voluntários com idades de 18 a 50 anos. As lesões cervicais não
foram submetidas a qualquer tipo de preparo cavitario, sendo restauradas sob
isolamento absoluto e de acordo com as instruções do fabricante. Todas as
restaurações foram avaliadas pelo método direto por dois examinadores
usando os critérios de retenção (R), integridade marginal (IM), descoloração
marginal (DM), desgaste (D), sensibilidade pós-operatória (S) e incidência de
carie (IC). Ao final de um ano, os resultados de restaurações clinicamente
satisfatórios (escores Alfa e Bravo) obtidos para resina composta e cimento de
ion6mero de vidro modificado por resina foram, respectivamente:
(86%/100%), IM (100%/100%),

R

DM (100%/100%), D (97%/100%), S

(100%/100%) e IC (100%/100%). Os autores concluíram que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos no período avaliado.
Souza (2005) avaliou a influência da técnica restauradora no
desempenho clinico de restaurações com resina composta em lesões cervicais
não cariosas em dentes posteriores por um período de 1 ano. Cento e vinte
restaurações foram realizadas em 40 pacientes. As restaurações foram
realizadas por um único operador e distribuídas aleatoriamente em 4 grupos
constituídos de 30 restaurações cada. Para cada restauração foram utilizadas
três porções de resina composta: no grupo 1, a primeira porção foi adaptada no
terço oclusal da lesão ao longo da parede oclusal e parte da parede axial, a
segunda porção foi colocada no terço cervical da lesão e preencheu parte da
parede gengival até o limite da primeira porção e, por fim, a terceira porção
preencheu todo o restante da cavidade, restabelecendo o contorno externo do

dente; o grupo 2 foi idêntico ao grupo 1, porém com a confecção prévia de um
bisel no esmalte da margem oclusal da lesão; no grupo 3, a primeira porção de
resina composta foi posicionada no terço cervical da lesão e adaptada ao longo
da parede gengival e parte da parede axial, a segunda porção preencheu parte
da parede oclusal até o limite da primeira porção e a terceira porção preencheu
todo o restante da cavidade, restabelecendo o contorno externo do dente; e o
grupo 4 foi idêntico ao grupo 3, porém com a confecção prévia de um bisel no
esmalte da margem oclusal da lesão. As restaurações foram avaliadas por dois
examinadores em 4 períodos distintos, até 6 dias após a conclusão da
restauração, 2 meses, 6 meses e 12 meses, seguindo os critérios modificados
do USPHS. Para o tratamento estatístico dos dados, foi utilizado o teste de
Qui-quadrado, que analisou possíveis diferenças entre os grupos em cada
momento de avaliação, e o de proporção para dados pareados (McNemar), que
analisou possíveis diferenças dentro dos grupos em cada momento (até 7 dias,
2, 6 e 12 meses). A falta de diferenças significantes nos resultados mostrou
que as técnicas restauradoras para LCNC em dentes posteriores propostas se
equivalem em um curto tempo de desempenho clinico e que a confecção de
bisel na margem de esmalte não melhora

o desempenho clinico das

restaurações em LCNC em dentes posteriores.

2.3 TRATAMENTO DAS LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS

0 tratamento e controle desse tipo de lesão esta sendo um desafio para
pesquisadores e clínicos. Como já mencionado, as LCNC são multifatoriais, por
exemplo, a erosão diminui a resistência ao desgaste favorecendo a ação
abrasiva da escova, assim como em lesões de abfração, a abrasão pode ser
um fator secundário. Por isso a dificuldade de diagnosticá-las. Sendo
fundamental e indispensável á necessidade de um correto diagnóstico através
de uma minuciosa anamnese e um criterioso exame clinico. Outro ponto

importante no sucesso do tratamento é a orientação dos passos da seqüência
do tratamento ao paciente.
Um dos principais motivos de procura dos pacientes para tratamento é a
sensibilidade dental. Esta deve ser tratada com a obliteração dos túbulos
dentinários, utilizando métodos como: aplicação de materiais fluoretados,
dentifrícios dessensibilizantes, laser de baixa potência e oxalato de potássio.
As lesões de abrasão apresentam maiores níveis de hipersensibilidade
dentinária cervical, em segundo as lesões por abfração e em terceiro as lesões
de erosão, conforme Imfeld (1996).
Dependendo da amplitude, localização, comprometimento estético

e

presença de sensibilidade, o tratamento poderá ocorrer com o controle dos
fatores etiológicos associado ao emprego de um dessensibilizante ou uma
restauração, ou apenas com o controle dos fatores etiológicos, de acordo com
Baratieri et al. (2001).
E como já dito, para melhor compreendermos o tratamento das LCNC,
didaticamente, foi divido em três grupos: erosão, abrasão e abfração.

2.4 TRATAMENTO DAS LESÕES DE EROSÃO

A identificação dos fatores etiológicos dessas lesões deve ser iniciada
com uma anamnese diferenciada. Esta deve apresentar uma pesquisa sobre:
hábitos alimentares, distúrbios gástricos, uso de drogas, radioterapia, ou
ambas, disfunção de glândulas salivares, hábitos de higiene oral e exposição
profissional a ambientes ácidos.
Segundo Imfeld (1996), alguns pontos foram descritos em bases
fisiopatológicas para um melhor programa preventivo:
a) diminuir a freqüência e a severidade da agressão dos ácidos. Caso a
erosão seja proveniente da dieta, a freqüência do consumo de alimentos
ácidos deve ser diminuída e estes alimentos devem ficar restritos ás
principais refeições. As bebidas ácidas devem ser ingeridas

rapidamente, ou ser consumidas através de um canudo para minimizar o
contato com os dentes. Os pacientes que sofrem de regurgitação crônica
de origem somática devem ser encaminhados ao médico, a fim de se
tentar uma terapia causal;
b) aumentar o fluxo salivar. A saliva é rica em cálcio e fosfato e fornece
constantemente esses ions para as superfícies dentais, além da
capacidade de tamponamento e o conteúdo de bicarbonato de saliva
estimulada. Uma medida que estimula a velocidade de fluxo salivar é a
mastigação de goma de mascar sem açúcar, as quais são antierosivas e
sustentam a remineralização.
c) aumentar a resistência ao ácido, remineralização e reendurecimento
por meio da aplicação de flúor. Nas lesões erosivas, os fluoretos são
aplicados com a função de conter o progresso da lesão, reduzindo a
sensibilidade da superfície aos ácidos, além de não haver lesão
subsuperficial profunda que necessite remineralização (como nas lesões
de cárie incipiente), e sim uma camada superficial de esmalte final, que
necessita reendurecimento. Havendo erosão dental, a aplicação de altas
concentrações de fluoretos, consequentemente, parece ser mais
adequada para propósito;
d) oferecer proteção química por meio de substâncias que apresentam
ação de tamponamento. Todo procedimento neutralizante é OW para
prevenir a erosão, desde que ele seja empregado imediatamente após a
agressão (intrínseca ou extrínseca) do ácido. Por exemplo, os pacientes
devem ser orientados a manter um pouco de leite na boca, por pouco
tempo, após o consumo de frutas ou vômito. 0 leite e o queijo são
capazes de re-endurecer espécimes de esmalte previamente
amolecidos. Outra forma

é o

uso de cremes dentais contendo

bicarbonato. Cremes dentais alcalinos, aplicados com a ponta do dedo,
são frequentemente recomendados ao final do dia, antes de ir dormir,
para proteger contra a erosão causada pelo refluxo durante o sono;
e) minimizar a abrasão. As lesões de erosão, com freqüência, são
exacerbadas pela abrasão mecânica. Em função disso, os pacientes
com lesão erosiva devem ser aconselhados a não escovar os dentes
imediatamente após consumo de alimentos ácidos, refluxo ou

regurgitação. Eles devem fazer a escovação de forma suave, usando
uma técnica de escovação vertical e aplicar um creme dental nãoabrasivos ou de baixa abrasão com uma escova do tipo médio ou macio.
f) oferecer proteção mecânica. A criação de uma barreira mecânica
contra ação dos ácidos pode ser obtida com: o uso de selantes de
superfície associado às técnicas adesivas, ou o uso de um verniz com
fluoreto de sódio, a execução de restaurações adesivas diretas ou
indiretas, ou ambas.

Para diminuir o progresso das lesões erosivas, seguem-se as medidas
instituidas por lmfeld (1996):

a) medidas preventivas executadas pelo dentista, ou higienista dental
(independentemente da etiologia da erosão):
•

informar e instruir o paciente sobre a causa da erosão;

•

aconselhar o paciente quanto a produtos e técnicas apropriadas para a
higiene oral;

•

remoção profissional de corantes para compensar o uso de creme dental
com baixa abrasividade;

•

aplicação de um verniz fluoretado sobre lesões erosivas incipientes 4
vezes por ano ou mais vezes, se a lesão estiver progredindo;

•

monitoramento de progresso das lesões a cada 4 meses. Para tal,
podem ser utilizados modelos de gesso, fotografias, ou ambos;

•

substituição de restaurações oclusais quando perdidas por causa de
erosão do esmalte adjacente, como meio de prevenir o alongamento de
um único dente, ou e perda da dimensão vertical, quando vários dentes
estiverem envolvidos.

b)

medidas

preventivas

individuais

executadas

pelo

paciente

(independentemente da etiologia da erosão):
•

uso de creme dental com baixa abrasividade, contendo flúor e
bicarbonato;

•

uso de escova dental com baixo poder de abrasão;
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•

não executar a escovação dental imediatamente após uma agressão por
ácido,

•

utilizar técnica de escovação vertical;

•

fazer bochecho com uma solução de flúor não-acidulado, com baixa

concentração (F de 0,025% a 0,05%) duas ou mais vezes ao dia;
•

aplicar um gel de fluoreto altamente concentrado (F>1%), pH neutro,
duas vezes por semana;

•

mascar chiclete sem açúcar, e preferivelmente produtos contendo
bicarbonato, ou outras substâncias de tamponamento ou goma contendo
uréia, usadas

alternadamente com goma contendo fluoreto,

para

estimular o fluxo salivar após uma agressão por ácido.

c) conselhos aos pacientes que apresentam erosão:
•

diminuir a freqüência do consumo de bebidas e alimentos ácidos;

•

restringir os alimentos ácidos ás principais refeições;

•

concluir a refeição com um alimento neutro, por exemplo, queijo ao invés
de alimentos ácidos, como por exemplo, salada de frutas;

•

beber bebidas ácidas rapidamente ou com um canudo, não sorver ou
chupar;

•

enxaguar os dentes com água após o consumo de bebidas ou alimentos

ácidos;
•

aplicar as medidas preventivas citadas anteriormente.

2.5 TRATAMENTO DAS LESÕES DE ABRASÃO

A escovação dental tem sido apresentada como a principal causa de

abrasão dental, embora existam outros fatores como o uso do fio dental, palito,
escovas interdentais e hábitos de abrir grampos de cabelo, segurar pregos,
alfinetes, entre outros.

De acordo com lmfeld (1996), existem fatores de abrasão relacionados
ao paciente como:
a) técnica de escovação;
b) freqüência de escovação;
c) tempo de escovação;
d) força aplicada durante a escovação;
e) onde a escovação da arcada dentária é iniciada;
f)

uso abusivo de palito, escova interdental, ou ambas.

E também há fatores de abrasão relacionados aos materiais, como:
a) tipo de material;
b) rigidez e arredondamento da extremidade das cerdas da escova
dental;
c) flexibilidade e comprimento do cabo da escova dental;
d) abrasividade, pH e quantidade de dentifrício.

As orientações aos pacientes são:
a) evitar a utilização de escovas dentais com cerdas duras;
b) evitar escovações horizontais;
c)

não

realizar escovações vigorosas, prolongadas

e

com alta

freqüência;
d) não usar mecanismos que causem desgaste mecânico dental, como:
uso inadequado de fio dental, palito, escovas interdentais, entre outros.
e) não abrir grampos de cabelo ou segurar pregos, tachas ou alfinetes
com os dentes.

2.6 TRATAMENTO DAS LESÕES DE ABFRAÇÃO

0 tratamento das lesões de abfração é a eliminação do fator etiológico,
ou seja, realizar o ajuste oclusal . Para isso é necessário realizar uma correta

anamnese e exame clinico, pois, por exemplo, o paciente pode apresentar
hábitos parafuncionais (um ou mais dentes sofrem cargas flexivas que são
transmitidas a região da junção cemento-esmalte, as quais provocam microfraturas, que com o tempo, dentina e esmalte são perdidos, originando as
lesões de abfração). E Ainda neste caso indicação de uma placa de proteção.

2.7

TRATAMENTO RESTAURADOR DAS

LESÕES

CERVICAIS

NÃO

CARIOSAS

Uma vez exposta dentina, cemento, ou ambos, a probabilidade de
progressão das LCNC são grandes e mesmo que não haja comprometimento
estético seria conveniente um recobrimento restaurador de proteção das
mesmas. Essas restaurações ajudariam na higienização oral do paciente,
protegeria da abrasão na escovação, da erosão por ácidos e da sensibilidade
térmica e ainda melhora a estética.
Segundo Baratieri et al. (2001), as restaurações devem ser realizadas
quando:
a) a lesão estiver em atividade e não se obter sucesso na sua
interrupção;
b) a integridade estrutural do dente estiver ameaçada;
c) houver risco de exposição pulpar;
d) o defeito for inaceitável do ponto de vista estético;
e) a dentina estiver hipersensível e esta sensibilidade não desaparecer
com os tratamentos não restauradores;
f) a localização da lesão, comprometer o desenho de uma prótese
parcial removível;
g) da presença de uma lesão cariosa associada.

No momento da escolha do material restaurador é necessário observar a
qualidade estética, a resistência ao desgaste e principalmente o módulo de

elasticidade. É recomendado a utilização de uma resina composta com baixo
módulo de elasticidade, pois a flexão dental ocasionado pelas forças
mastigatórias ocorre na região cervical.
Outros materiais podem ser empregados como: ion6mero de vidro,
comp6mero, associação de mais de um material, porcelana ou cerômero.
Há muitas controvérsias sobre a realização ou não de um preparo
cavitário, ou seja, confecção de uma canaleta retentiva em dentina ou bisel em
esmalte. Mas como a forma das lesões são retentivas, os sistemas adesivos
são confiáveis, ocorre sacrificação de estrutura dental e alguns trabalhos
provam não haver diferença. Portanto, não existe necessidade de realizá-lo,
mesmo porque ocorrendo uma falha adesiva, há risco de aparecimento de
infiltração marginal e cárie secundária, além ser uma região de difícil controle.
Feito o tratamento restaurador de uma LCNC, o profissional não pode
considerar como concluído seu trabalho, porque uma restauração não

é

suficiente para eliminar ou diminuir a progressão da lesão.
Por isso é fundamental o controle dos fatores etiológicos antes e depois
do tratamento restaurador e também acompanhamento profissional para obter
sucesso no tratamento.

3 CONCLUSÃO

0

tratamento das lesões cervicais não cariosas

é

um desafio,

principalmente aos cirurgiões-dentistas que não utilizam meios de diagnóstico
diferenciado e monitoramento dos seus trabalhos. Pois não é possível sucesso
a longo prazo se o profissional não realizar o controle dos fatores etiológicos,
ou seja, realizar e orientar seus pacientes das medidas necessárias.
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