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estudo realizado na Faculdade de Odontologia da UFJF buscou definir possíveis 
causas biológicas e psicológicas para o inevitável desconforto provocado pelo uso de 
aparelhos

CARoLiNA NALoN E HéLio RoCHA
Repórteres

Especialistas investigam a dor do 
tratamento ortodôntico

Cerca de 230 mil crianças de 12 
anos e 1,7 milhão de adolescentes 
precisam de tratamento ortodôn-

tico no Brasil. Os dados, da Pesquisa Na-
cional de Saúde Bucal, realizada em 2010, 
além de refletir a urgência na implanta-
ção de políticas públicas nesta especiali-
dade e a importância da pesquisa cientí-
fica, podem ser agravados por fatores 
desestimulantes envolvendo o uso de 
aparelhos. Frequentemente, eles são as-
sociados à dor, à demora no tratamento e 
à aparência pouco estética.

Para Lucas Nicodemos, 23 anos, já são 
quase nove anos frequentando a cadeira 
de dentista. “Eu tinha uma arcada dentá-
ria complicada, com mordida cruzada, o 
que me causava dor de cabeça. Esse mo-
tivo, mais que a questão estética, fez com 
que eu procurasse a ortodontia”, lembra, 
ao se referir ao início do tratamento, aos 
14. O paciente é um dos 240 atendidos 
atualmente pela Clínica Ortodôntica da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). “Sempre escutei muitos comen-
tários negativos sobre o aparelho. Diziam 

que demorava muito e que doía, incomo-
dava.” As mesmas críticas foram ouvidas 
por Raphaella Braz, 13. “A opinião das 
pessoas era o que mais causava expecta-
tiva. Mas hoje percebo que, embora às 
vezes incomode e doa quando o dentista 
aperta o aparelho, é possível superar isso 
tudo. É uma questão de persistência.”

Relatos como os de Lucas e Raphaella, 
sempre presentes nos consultórios e 
apreendidos pelo senso comum, servem 
de motivação para pesquisadores busca-

Estudante da Faculdade de 
Odontologia Paula Amorim Vitoi
atende Rafaela Brás na Clínica 
Ortodôntica da UFJF
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rem alternativas que minimizem o des-
conforto inevitável ao tratamento. Na 
Faculdade de Odontologia da UFJF, pro-
fessores e alunos se propuseram a estu-
dar o tema e criaram recentemente um 
novo grupo de pesquisa para explorar 
ideias inovadoras na área. Um dos mem-
bros, o pós-doutorando Márcio Campos, 
investigou, ainda no curso de mestrado, 
possíveis causas da dor no tratamento 
ortodôntico, cruzando fatores biológicos 
e psicológicos.

O estudo com 20 pacientes do sexo mas-
culino de 11 a 37 anos mediu, durante três 
semanas, duas substâncias encontradas 
na saliva e coletou informações sobre a 
percepção da dor de cada um dos indiví-
duos no mesmo período. Na parte bioló-
gica, Campos testou a influência da imu-
noglobulina A, proteína responsável pela 
proteção da mucosa, e a da alfa-amilase, 
enzima liberada em situações de estres-
se. Nos dois casos, não encontrou ligação 
entre a dor relatada pelo grupo avaliado 
e o aumento dessas substâncias no orga-
nismo. A dor variou formando picos em 
certos momentos do tratamento (por 
exemplo, quando foi colocado o fio para 
a movimentação dentária), enquanto a 
imunoglobulina A e a alfa-amilase se 
mantiveram praticamente constantes.

“A publicação de trabalhos deste tipo é 
importante porque serve de embasa-
mento para outras pesquisas. De posse 
dos resultados, os pesquisadores podem 
procurar outros fatores relacionados à 
dor, descartando aqueles já testados”, 
explica o orientador da dissertação e co-
ordenador do Programa de Pós-Gradua-
ção em Saúde da UFJF, Robert Farinazzo 
Vitral.

Em relação à parte psicológica, os 20 
pacientes responderam a um 
questionário, uma semana antes de 
iniciarem a colocação dos aparelhos, 
apontando as motivações para o 
tratamento. E, depois, durante o 
tratamento, anotavam, em uma escala, a 
intensidade da dor que estavam 
passando. O objetivo foi descobrir se 
pessoas menos ou mais motivadas a 
corrigirem suas disfunções sentiriam o 
desconforto de forma diferente. Ao final, 
das 27 perguntas respondidas, somente 

uma apresentou correlação: os indivíduos 
que avaliaram seus próprios dentes como 
muito tortos ou apinhados relatavam 
menos dor. “Em quase todas as questões 
não foram encontradas relações 
significativas com os níveis de 
desconforto relatados. No entanto, a 
impressão clínica é de que os pacientes 
que fazem uma autocrítica mais severa, 
ou seja, que realmente se sentem 
bastante incomodados com o aspecto 
estético dos dentes, são mais tolerantes 
ao tratamento”, diz Campos.

Exemplo de autocrítica e autoconheci-
mento é o do dentista Bernardo Caixeiro, 
24 anos, atualmente aluno da especializa-
ção em Ortodontia na UFJF. Anos depois 
de concluir o primeiro tratamento orto-
dôntico, ainda na adolescência, passou a 
conviver com um desvio de mandíbula, 
problema que deveria ser solucionado 
com cirurgia. “Seria uma opção invasiva e 
de pós-operatório complicado. Mas eu 
estava incomodado com o problema, 
olhava minhas fotos e notava o desvio em 
minha mandíbula, embora ninguém mais 
percebesse. Por isso, senti motivação 
para fazer a cirurgia e enfrentar todas as 
complicações que ela acarretaria.” O jo-
vem conta que o conhecimento sobre os 

percalços do tratamento contribuiu para 
que se submetesse à cirurgia com segu-
rança e atravessasse o pós-operatório 
praticamente sem dor. “Enfrentei com 
paciência o período em que mal conse-
guia abrir a boca e tinha que ingerir ape-
nas líquidos e, mais tarde, somente ali-
mentos pastosos.”

Segundo o pesquisador Campos, o trata-
mento ao qual Caixeiro se sujeitou é bas-
tante complicado, pois os ossos da face 
são cortados para serem depois reposi-
cionados. “Ter plena noção do que en-
frentaria, assim como estar motivado em 
fazer a mudança, certamente favoreceu 
seu processo de recuperação.” Caixeiro 
afirma não se arrepender e vê os benefí-
cios estéticos e também de prevenção 
quanto a outros problemas que poderiam 
surgir futuramente.

Dor demais é mau sinal

Para o professor Robert Vitral, a dor é 
inevitável na correção de problemas ós-
seos e dentários. Isso porque, ao movi-
mentar o dente do paciente, o cirurgião-
dentista provoca uma inflamação no liga-
mento periodontal, tecido que envolve a 
raiz do dente, e essa inflamação proposi-

O professor Robert Vitral e o pós-doutorando Márcio Campos (ao centro) 
com alunos do curso de especialização em Ortodontia
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tal causa desconforto. No entanto, a dor 
deverá passar entre 48 e 72 horas, caso 
contrário, é sinal de alguma intervenção 
incorreta. “Se houver aplicação de força 
em excesso, ao invés de uma inflamação 
controlada, a região poderá entrar em um 
processo de necrose, que resultará em 
uma dor mais intensa e prolongada.” As-
sim, a quantidade de dor ou de força 
aplicada não é sinônimo de eficiência. 
Pelo contrário, pode fazer o tratamento 
atrasar.

Ainda de acordo com Vitral, os analgési-
cos não são a saída para o problema. “Se 
o procedimento for feito corretamente, a 
dor diminuirá naturalmente. Não faz sen-
tido submeter o paciente ao uso de anal-
gésicos durante dois ou três anos.” A 
aplicação de laser de baixa potência, a 
acupuntura, o uso de estimulador elétrico 
nervoso transcutâneo, além dos fárma-
cos, são opções para minimizar a dor 
causada pelos ajustes dos aparelhos.

A queixa quanto ao tempo de uso dos 
aparelhos ortodônticos também é 
comum nos consultórios e, em alguns 
casos, resulta no abandono do 
tratamento. Nesse sentido, o ideal é 
mesmo respeitar a natureza e, se for o 

caso, procurar alternativas. Uma delas, 
criada ainda na década de 1990, está 
disponível no atendimento clínico da 
UFJF: os mini-implantes. Realizados em 
parceria com o setor de implantodontia 
da instituição, o uso desses dispositivos 
temporários têm como objetivo auxiliar 
os procedimentos de movimentação 
dentária sem depender da colaboração 
do paciente, reduzindo, e até eliminando, 
movimentações indesejáveis durante o 
tratamento. Os especialistas garantem 
que, apesar de estranho à primeira vista, 
o dispositivo não provoca grande 
incômodo e tem um resultado bastante 
positivo por atuar de maneira fixa e 
contínua. Ao contrário dos implantes 
normais, feitos para se fundirem com o 
tempo aos ossos da mandíbula, os mini-
implantes foram criados para serem 
retirados com facilidade com o término 
do tratamento.

Além da estética

A questão estética é, de longe, a grande 
razão para a procura por especialistas. O 
profissional deve estar apto a atender a 
essa expectativa do paciente, porém, 
precisa trabalhar sempre no intuito de 
restaurar o equilíbrio funcional da oclu-
são ou do encaixe correto das arcadas. 
“Os dentes superiores e inferiores atuam 
como uma engrenagem. Se ela não fun-
ciona corretamente, problemas ósseos, 
de gengiva, das articulações temporo-
mandibulares podem se fazer presentes”, 
ressalta Vitral.

As maloclusões, como são chamados os 
desvios nessa engrenagem, são o terceiro 
maior problema de saúde bucal no país, 
atrás da cárie e da doença periodontal, 
sendo suas implicações de cunho psico-
lógico, físico e fisiológico. Dependendo 
do grau, os desvios resultam em compro-
metimento de mastigação, deglutição e 
fonação, enquanto colaboram para a bai-
xa autoestima do indivíduo. “A maloclu-
são, por mais severa que possa ser, não 
compromete a vida, se examinada sob o 
ponto de vista da saúde física. Porém, 
pode ser desencadeante de distúrbios 
psicológicos importantes, pois a face tem 
papel primordial no convívio social”, in-
forma a professora da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) Ana Maria Bolog-
nese. A docente integra um grupo que 
pretende mudar o panorama brasileiro no 
que diz respeito à ampliação do acesso 
da população aos tratamentos ortodônti-
cos.

No final de 2012, pesquisadores da UFRJ 
propuseram ao Ministério da Saúde (MS) 
a incorporação da Ortodontia preventiva 
e interceptativa dentro dos serviços ofe-
recidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). O projeto foi aprovado pelo coor-
denador Nacional de Saúde Bucal da 
pasta, Gilberto Pucca, e agora encontra-
se em fase de estruturação e delinea-
mento de estratégias de implantação.

Conforme Ana Maria, as ações farão par-
te do programa Brasil Sorridente, do Go-
verno federal, e estão concentradas em 
três eixos principais. O primeiro deles 
busca conscientizar a população sobre 
fatores que desencadeiam as maloclu-
sões, como a falta de cuidados com a 
saúde e a higiene dos dentes de leite e 
dos primeiros molares e o uso da chupe-
ta. Campanhas similares às de erradica-
ção da cárie, financiadas pelo MS, teriam 
como objetivo informar as pessoas sobre 
o assunto. Nas duas demais frentes estão 
a capacitação do dentista generalista, 
ampliando seu papel junto às Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), e a correção 
clínica propriamente dita dos problemas 
ortodônticos.

70 mil procedimentos/mês

Preenchendo a lacuna deixada pela assis-
tência pública em relação à saúde bucal 
dos brasileiros, instituições de ensino, 
como a UFJF, oferecem atendimento gra-
tuito à população. Em Juiz de Fora (MG), 
a Faculdade de Odontologia se tornou 
referência principalmente para serviços 
complexos, indisponíveis nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) e nos 
centros especializados. Mensalmente, 
são realizados pela unidade 70 mil proce-
dimentos odontológicos, de acordo com 
as tabelas de referência do SUS. “Posso 
dizer que cerca de 2,5 mil pessoas pas-
sam por aqui todos os dias”, garante o 
diretor da faculdade, Antônio Márcio Re-
sende do Carmo.
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Graduandos e pós-graduandos, sob a su-
pervisão dos professores, colocam a teo-
ria em prática por meio das dez clínicas 
com quase 200 cadeiras de atendimento. 
Todas as especialidades, da Odontope-
diatria à Odontogeriatria, estão acessí-
veis à população, mediante encaminha-
mento feito, geralmente, a partir das 
UPAs. De posse do documento, o pacien-
te se inscreve no setor de triagem e 
aguarda a vaga para o tratamento. “Te-
mos uma estrutura de ponta que dificil-
mente é acompanhada por clínicas parti-
culares. Isso porque, além dos materiais, 
temos um corpo docente e  técnico-ad-
ministrativos em educação altamente 
qualificados nas áreas de pesquisa, ino-
vação e clínica”, avalia o diretor. Segundo 
Carmo, os procedimentos são custeados 
pelo Ministério da Educação (MEC). Al-
guns deles, entretanto, como no caso da 
Ortodontia e da Implantodontia, são par-
cialmente pagos pelos pacientes, por 
causa do valor dos materiais utilizados. 
“A intenção é tornar tudo gratuito. Esta-
mos trabalhando em alguns projetos para 
buscar esse financiamento.”

MAIS RobeRt willeR FaRinazzo VitRal

doutor em odontologia pela universidade federal do rio de janeiro (ufrj); professor associado da ufjf; coordenador do 

programa de pós-graduação em saúde (mestrado e doutorado em saúde brasileira) da faculdade de medicina da ufjf e do curso 

de especialiZação em ortodontia

http://lattes.cnpQ.br/2899438602107993

robertvitral@gmail.com

máRcio José da silVa camPos

doutor e pós-doutorando em saúde pela faculdade de medicina da ufjf; professor convidado da especialiZação em ortodontia e 

professor colaborador do mestrado em clínica odontológica da faculdade de odontologia da ufjf

http://lattes.cnpQ.br/6827468438796444

drmarciocampos@hotmail.com

Lucas Nicodemos superou comentários sobre 
como aparelhos ortodônticos incomodavam 
para se livrar das dores de cabeça constantes 
devido a uma arcada dentária complicada
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