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Resumo
A saúde periodontal está intimamente ligada com as boas condições de higiene oral. Sabe-se
que o principal agente etiológico das doenças que afetam o periodonto é o biofilme dental. O
acúmulo de biofilme está diretamente relacionado com deficiências na higienização, que pode
ser agravado por fatores modificadores como os aparelhos ortodônticos. Objetivos: O objetivo
desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a importância da instrução de higiene
oral e motivação para pacientes portadores de aparelhos ortodônticos. Material e Método:
Foi realizada uma busca por artigos na Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e PubMed com os
seguintes descritores: doença periodontal, promoção de saúde, saúde bucal, ortodontia, e a
combinação entre eles. Conclusão: Pôde-se concluir que o cirurgião-dentista é o responsável
por motivar o paciente sobre a forma correta de higienização oral, refletindo em bons resultados
na saúde bucal e no tratamento ortodôntico.
Palavras Chave: Doenças periodontais; higiene bucal; ortodontia.
Abstract

The periodontal health is associated with good oral hygiene conditions. It is known that the
main etiological agent of periodontal diseases is the dental biofilm. The biofilm accumulation is
directly related to deficiencies in hygiene, which can be aggravated by modifying factors such
as orthodontic appliances. Objectives: The aim of this study was to conduct a literature review
on the importance of oral hygiene instruction and motivation for patients with orthodontic
appliances. Methods: The search for articles was conducted in the Biblioteca Virtual em Saúde,
SciELO and PubMed using the following keywords: periodontal disease, health promotion, oral
health, orthodontics, and the combination among them. It could be concluded that the dentist
is responsible for motivating the patient on the correct form of oral hygiene, reflecting good
results in oral health and orthodontic treatment.
Keywords: Periodontal diseases; oral hygiene; orthodontics.
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Introdução

A metodologia utilizada foi do tipo pesquisa
descritiva, a qual ocorreu a partir da revisão de
literatura. Foi realizada uma busca por artigos na
Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e PubMed com
os seguintes descritores: Doença Periodontal,
Promoção de Saúde, Saúde Bucal, Ortodontia e a
combinação entre eles.

A saúde periodontal está diretamente
relacionada com as boas condições de higiene
oral. Sabe-se que o principal agente etiológico
das doenças que afetam o periodonto é o
biofilme dental. Entretanto, existem fatores
modificadores que favorecem o estabelecimento
da doença periodontal (DP) em um indivíduo, por
exemplo, o uso de alguns medicamentos, como
anticonvulsivantes, alterações sistêmicas ou
zonas de retenção. Um exemplo é a aparatologia
ortodôntica fixa, que é constituída por um
conjunto de dispositivos como: bandas, brackets,
fios, elásticos, tubos que são utilizados nas
movimentações ortodônticas. Tais dispositivos
dificultam a higienização, facilitando o acúmulo
de biofilme, a formação de cálculos dentais e o
possível aumento gengival - hiperplasia1-3.
A DP é uma doença inflamatória, que
possui em sua etiologia um conjunto de fatores
ambientais, químicos, genéticos e hábitos
deletérios associados ao acúmulo de biofilme,
o qual é definido como uma massa densa não
mineralizada constituída de bactérias presentes
na flora bucal que se adere aos elementos dentais
e aos tecidos de suporte dental. As doenças
periodontais se caracterizam principalmente pela
destruição dos tecidos periodontais compostos
por: gengiva, ligamento periodontal, cemento e
osso alveolar. Se não tratada, a DP pode levar a
perda do órgão dental2,4.
O objetivo desse estudo foi realizar uma
revisão de literatura baseada nos seguintes temas:
instrução de higiene oral, relação ortodontia e
periodontia, prevenção das doenças periodontais
e motivação do paciente, a fim de evidenciar que
a motivação do paciente quanto à instrução de
higiene oral é uma das chaves principais para um
tratamento ortodôntico de sucesso.

Revisão de Literatura
Os
tratamentos
ortodônticos
são
procurados por diversos motivos, em geral eles
estão relacionados à estética, harmonização do
sorriso ou a presença de alguma sintomatologia
dolorosa5. Com o aumento da procura pelos
serviços do ortodontista, se faz necessário ainda
na primeira consulta um exame clínico para
avaliação das estruturas periodontais do paciente,
visto que a movimentação ortodôntica muitas
vezes não é indicada quando o paciente possui
doença periodontal ativa. Tal exame deve incluir
itens básicos como: profundidade a sondagem,
sangramento marginal, nível gengival, nível de
inserção além de radiografias periapicais para
avaliação do periodonto de sustentação6.
Porém, a aparelhagem ortodôntica pode
se tornar um fator modificador para retenção
de biofilme, o que exige do paciente empenho
na higiene bucal. Portanto, é imprescindível a
motivação e instrução do ortodontista associada
ao trabalho multiprofissional com o periodontista
durante o período de tratamento7,8.
As movimentações ortodônticas estão
frequentemente contraindicadas em pacientes
com doença periodontal ativa, pois na presença
de biofilme bacteriano e inflamação gengival, a
movimentação ortodôntica pode aumentar a taxa
de destruição da inserção conjuntiva. Entretanto,
pacientes já tratados periodontalmente podem
ser submetidos ao tratamento ortodôntico,
pois a movimentação dentária em adultos com
periodonto reduzido, porém sadio, não resulta
em significativa perda de inserção. Atualmente
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trabalhos têm demostrado que o tratamento
ortodôntico pode servir como auxiliar para sucesso
nas terapias periodontais na correção de defeitos
ósseos causados pelo mau posicionamento
dental9-14.
Periodonto sadio e boa higiene oral são
fatores que tornam o paciente apto ao tratamento
ortodôntico. Tais condições deverão ser mantidas
a fim de evitar o desenvolvimento de doença
periodontal durante o tratamento ortodôntico.
A manutenção do nível ideal de higiene só é
conquistada por meio da dedicação do paciente
em fazer o uso correto dos dispositivos para a
adequada higienização da cavidade oral7,15.
Mesmo os pacientes devidamente treinados
para realizar a higiene oral de maneira correta e
satisfatória apresentam uma diminuição do nível
de cooperação quando não há o reforço por parte
do cirurgião-dentista no incentivo do paciente.
É necessário que o paciente que é portador de
aparelhos ortodônticos se dedique, uma vez que
a higienização durante o tratamento é mais difícil
exigindo no mínimo 10 minutos para uma remoção
adequada do biofilme. As precárias condições
de higiene poderão acarretar na suspensão do
tratamento ortodôntico16.
A motivação pode ser definida como um
processo subjetivo e de eficiência pessoal, variando
de indivíduo para indivíduo. Logo, fica a cargo do
profissional analisar o perfil do paciente e do caso
para adotar o melhor método de motivação, além
de alertar o paciente quanto à sua importância na
participação desse processo de manutenção da
saúde bucal17.
O tratamento ortodôntico em pacientes
com doença periodontal ativa representa um
grande desafio para o ortodontista, ele deve ser
minuciosamente planejado e estudado a fim de que
evitem danos aos tecidos periodontais durante as
movimentações ortodônticas, para tanto deverá
existir comunicação direta entre o ortodontista e
o periodontista pra que seja estabelecida a melhor
forma de conduzir o tratamento18-20.
J Orofac Invest.

Em uma avaliação em que foi comparado os
índices de sangramento marginal e de placa em
pacientes portadores de aparelhos ortodônticos
(colados ou bandados) que receberam ou não
orientação de higiene oral, verificou-se que os
grupos que receberam instrução de higiene oral
apresentaram menores índices tanto de placa
como sangramento marginal, evidenciando a
importância do incentivo para evitar a gengivite21.
A importância da instrução e da motivação
da escovação dental foi também demostrada em
um estudo realizado com 30 crianças entre 7 e 10
anos, estas foram divididas em três grupos, A, B
e C. O grupo A recebeu escova dental, o grupo B
recebeu escova dental e orientação de escovação
e o grupo C recebeu escova dental orientação de
escovação e um reforço na orientação. O resultado
da pesquisa apontou que o grupo C obteve menor
índice na quantidade de placa do que o grupo A
e B, concluindo que a motivação de higiene oral
tem grande importância para redução do índice
de placa22.
Os efeitos de um programa educativo sobre
os conhecimentos e o comportamento de higiene
bucal em adultos foram avaliados em cinquenta
pacientes. A educação e motivação realizadas
foram associadas à recursos audiovisuais e à
escovação supervisionada. Foi aplicado um
questionário em três fases para verificar o nível de
conhecimento: antes do programa, imediatamente
após a sua aplicação e seis meses após a sua
conclusão. Os resultados apresentaram uma
considerável melhora no nível de conhecimento
de todos pacientes. Conclui-se que o programa
proposto foi efetivo na melhoria do nível de
conhecimento odontológico e comportamento
de higiene bucal dos pacientes, mesmo após seis
meses da sua aplicação23.
Discussão
Diante da literatura revisada, percebese que há um consenso no que diz respeito à
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dificuldade efetiva na remoção de biofilme dental
quando existem áreas de retenção como, por
exemplo, o uso de aparelhos ortodônticos6-8.
		
Os autores pesquisados reafirmam
a necessidade da boa saúde periodontal do paciente
antes do início de movimentação ortodôntica na
maioria dos casos, bem como a necessidade de
que esta saúde seja mantida durante o período
de tratamento. Mesmo sendo mais adequado que
o paciente não tenha doença periodontal ativa
antes do tratamento ortodôntico, alguns trabalhos
ressaltam o uso de movimentação ortodôntica
como coadjuvante no tratamento periodontal,
para isso se faz necessário um trabalho em equipe
entre ortodontistas e periodontistas9-14,18-20.
		
O clínico deve estar ciente da
condição da saúde periodontal do seu paciente,
além de observar a manutenção da saúde
periodontal, motivando o paciente quanto à
correta higienização. A dedicação do paciente
a higienização e fundamental para o sucesso do
tratamento20,22.
		
O ortodontista se torna peça
fundamental para manutenção da saúde
periodontal do seu paciente. A motivação deve
ser individual, e a proposta de abordagem é única

para cada indivíduo. Deve ficar claro ao paciente
a importância do seu papel no processo de
manutenção da sua saúde bucal23.
		
Todos os trabalhos que avaliaram
os efeitos da motivação de instrução de higiene
oral na saúde dos seus pacientes apontaram
que aqueles que receberam atenção reforçada
e instrução direta do dentista apresentaram
menores índices de placa e cáries. E que o
conhecimento e a adoção dos novos hábitos de
higiene permaneceram mesmo após um período
de tempo da aplicação da pesquisa17-20,22.
Conclusões
• O cirurgião-dentista é responsável por
motivar o seu paciente a realizar a correta
higiene oral e o paciente deve compreender que
manutenção da saúde bucal é resultado de sua
dedicação.
• Os métodos de incentivo e motivação
refletem bons resultados na saúde bucal, sendo
de fundamental importância para a manutenção
da saúde periodontal e melhores resultados no
tratamento ortodôntico.
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