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RESUMO 
 
 

Pereira FA. Análise da influência das forças oclusais e fatores locais na morfologia 
das lesões cervicais não cariosas: estudo clínico transversal [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

Objetivo: Analisar por meio de um estudo clinico transversal a influência das forças 

oclusais, assim como, de outros possíveis fatores locais na morfologia de lesões 

cervicais não cariosas (LCNC). Material e Método: Foram avaliados 32 indivíduos 

que possuíam LCNC nos primeiros pré-molares superiores, totalizando uma análise 

de 61 dentes, além disso, todos os sujeitos da pesquisa apresentavam todos os 

elementos dentais. Os mesmos eram pacientes regulares do serviço odontológico da 

Universidade Federal de Uberlândia, de ambos os gêneros, com idades entre 21 a 

64. Para confirmação da morfologia e da severidade (profundidade) das LCNC, foi 

realizado exame cínico e replica das mesmas. As LCNC foram classificadas em 

anguladas ou arredondadas e em 3 níveis de severidade. A fim de determinar a 

presença de forças laterais, a presença de algum tipo de hábito parafuncional, como 

apertamento e bruxismo, foi analisado por meio de questionário e exame clinico. 

Também foram analisados, a presença de interferências oclusais (IO) em Relação 

Cêntrica (RC) e Movimentos excursivos, por meio de exame clinico de manipulação 

e análise dos modelos de gesso montados em articulador, assim como informações 

sobre a presença de facetas de desgaste. Além disso, informações sobre o 

periodonto, também foram coletadas, por meio de exame clinico, da mensuração 

das recessões gengivais no sentido cérvico-apical e mésio-distal. Assim como, da 

altura e espessura da cortical óssea vestibular, realizada por meio de Tomografia 

Computadorizada do tipo Cone-Beam (TCCB). Resultados: Inicialmente, aplicou-se 

o teste de Shapiro wilk, para avaliar a normalidade dos dados. Para os dados 

normais, posteriormente, aplicou-se o teste de Kruskall-wallis. Enquanto, que para 

as variáveis que não apresentaram distribuição normal, foi aplicado o teste Mann-

Whitney. Dados gerais da amostra, demonstraram que a idade apresentou 

associação tanto com a morfologia (p = ,016), quanto para a severidade das LCNC 

(p=,000). O que não foi encontrado para o gênero (morfologia, p =,139; severidade, 

p =,308), nem para a presença de algum distúrbio gástrico (morfologia, p =,260; 



 

severidade, p =,831). Além disso, nenhuma relação foi encontrada entre a preseça 

de hábitos parafuncionais ou alguma IO, com a morfologia e severidade das LCNC. 

Todos os sujeitos da pesquisa apresentaram facetas de desgaste, entretanto, a 

presença de uma ou duas facetas não influenciou a morfologia ou severidade das 

lesões. Já para a recessão gengival, associação significativa foi encontrada para a 

morfologia (p =,046). Em relação a altura e espessura da crista da cortical vestibular, 

a altura foi significante em relação a severidade (p= ,009), e a espessura da crista, 

apresentou associação com a morfologia (p=,001) e severidade (p=,044). 

Conclusão: Não houve associação direta entre a morfologia das LCNC e as forças 

oclusais, entretanto, a idade e o suporte ósseo (menor altura e cortical menos 

espessa), foram fatores determinantes para a prevalência de LCNC anguladas e 

mais severas.  

 

 

Palavras-chave: Lesão Cervical Não Cariosa. Oclusão. Estudo Clínico. Pré-Molar. 

Biomecânica. 

  



 

ABSTRACT 
 
 

Pereira FA. Influence of occlusal forces and local factors in the morphology of non-
carious cervical lesions: cross sectional trial [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

Objective: Analyze through a cross clinical study the influence of occlusal forces, as 

well as other possible local factors in the morphology of cervical lesions noncarious 

(LCNC). Material and Methods: We evaluated 32 individuals who had LCNC the first 

premolars, totaling an analysis of 61 teeth, moreover, all the subjects had complete 

dental arches. They were regular patients of the dental service at the Federal 

University of Uberlândia, of both genders, ages 21 to 64. To confirm the morphology 

and severity (depth) of LCNC was held cynical examination and replicates them. The 

LCNC were classified into angled or rounded and three severity levels. In order to 

determine the presence of lateral forces, the presence of some kind of habit 

parafuncional as bruxism and clenching was analyzed by questionnaire and clinical 

examination. Were also analyzed, the presence of occlusal interferences (OI) in 

Relation Centrica (CR) and movements excursive through clinical examination 

manipulation and analysis of plaster models mounted on articulator, as well as 

information about the presence of wear facets. In addition, information about 

periodontal were also collected through clinical examination, measurement of 

gingival recession in cervical-apical and mesiodistally. As well as the height and 

thickness of the buccal bone cortical held by Computed Tomography Cone-Beam 

type (TCCB). Results: Initially, we applied the Shapiro Wilk test to assess the 

normality of the data. For normal data, later applied the Kruskal-wallis test. While that 

for variables without normal distribution, the Mann-Whitney test was applied. General 

data of the sample, showed that age was associated with both the morphology (p =. 

016), as to the severity of LCNC (p =.000). What was not found for the genre 

(morphology, p = .139; severity, p = 308), or to the presence of some gastric disorder 

(morphology, p = .260; severity, p = 831). Furthermore, no relationship was found 

between the preseça of parafunctional habits or some IO, with the morphology and 

severity of LCNC. All the subjects showed wear facets, however, the presence of one 

or two aspects not influence the morphology or severity of the lesions. As for the 



 

gingival recession, significant association was found for morphology (p =.046). 

Regarding the height and thickness of the crest cortical bone, the height was 

significant in relation to severity (p =.009), and the thickness of the crest, was 

associated with the morphology (p = .001) and severity (p = .044). Conclusion: There 

was no direct association between the morphology of NCCL and occlusal forces, 

however, the age and the bony support (lower thinner height and cortical), were 

determining factors for the prevalence of NCCL angled and more severe. 

 

 

Keywords: Non Carious Cervical Lesion. Occlusion. Clinical study. Pre-Molar. 

Biomechanics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) são resultado da perda de estrutura 

dental na região cervical sem a presença de microorganismos 1-5. As LCNCs 

apresentam maior prevalência em indivíduos de faixa etária mais avançada 1, 6-10, 

principalmente acima dos 50 anos 3, devido à maior exposição aos fatores 

etiológicos que levam à formação e progressão das LCNCs 1,2,9,11. No entanto, são 

encontradas também em jovens e adultos 6,7, especialmente naqueles que 

apresentam hábitos parafuncionais, como bruxismo 3,10,12 e apertamento dental 1. Os 

pré-molares são relatados como os dentes com maior prevalência de LCNCs 3,6-11 e 

mais de 90% destas lesões se localizam na face vestibular 12,13. 

Há consenso entre os autores 3,11, 15-18 que a etiologia das LCNCs é de caráter 

multifatorial, envolvendo degradação química, concentração de tensão e abrasão. 

Entretanto, o papel da concentração de tensões no mecanismo de formação e 

progressão destas lesões ainda é um ponto controverso. 

Lee e Eakle 19, descreveram um possível mecanismo de como as forças 

oclusais estariam envolvidas na formação das LCNC de ângulos agudos e bordas 

afiadas. Segundo os autores, quando o dente é submetido a forças laterais, ocorre 

uma flexão do mesmo, que gera tensões de compressão no lado para o qual o dente 

está sendo flexionado e tensão de tração no lado oposto. Ainda segundo os autores, 

as tensões de tração causariam ruptura das ligações químicas entre os cristais de 

hidroxiapatita, deixando o esmalte mais permeável e, portanto, mais suscetível à 

dissolução pelos ácidos presentes nos fluidos bucais e à abrasão pela escovação. 

Esse mecanismo de formação das LCNCs foi denominado por Grippo 20, de 

abfração, que em latim significa fratura à distância (ab = distância e fractio = fratura). 

O termo abfração passou a ser amplamente utilizado tanto para designar o 

mecanismo acima, como para denominar as LCNCs que apresentavam 

características diferentes das lesões por erosão 16,17,21-23. A teoria de abfração é 

coerente com o comportamento esperado em um material frágil submetido à tração 

ou à compressão: sob tração a trinca ou defeito presente no material se propaga 

mais facilmente (quando a tração tem direção perpendicular à direção de 

propagação da trinca), enquanto as tensões de compressão tendem a fechar a trinca 
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e evitar a sua propagação (isto também é válido quando a compressão é 

perpendicular à direção de propagação da trinca). 

Estudos por elementos finitos 24-28 reforçaram a teoria da abfração, por 

observarem altas tensões de tração na região cervical de dentes submetidos a 

carregamentos laterais. Segundo os autores, estas tensões excediam a capacidade 

de resistência deste tecido, o que favoreceria a formação e propagação de trincas e 

consequente perda de estrutura dentária 24,27,28. Em estudos clínicos, a maior 

prevalência de lesões anguladas em indivíduos com ausência de guia canina e 

bruxômanos também tem sido apontada como indício do papel do carregamento 

lateral na formação destas lesões 1,3,12,29. Estudos in vitro evidenciaram a presença 

de trincas em esmalte submetidos a cargas de flexão e imersos e em solução com 

ácido 30. Estes trabalhos mostraram que quando o esmalte e a dentina eram 

submetidos a tensões havia um aumento nos danos provocados pelo ácido nestes 

tecidos, em comparação às condições em que estas estruturas não eram 

submetidas a qualquer tipo de esforço mecânico.  

Entretanto, alguns autores têm questionado a teoria da abfração por duas 

razões principais: 1) não terem observado evidências clínicas de perda de esmalte 

cervical nas LCNCs de dentes extraídos 31,32; 2) terem encontrado lesões anguladas 

em dentes sem contato oclusal ou sem evidência de carregamento lateral 6,17. Outro 

fator que aumenta a crítica quanto à validade desta teoria é que, muitas vezes, a 

lesão angulada surge em faces mais submetidas a tensões de compressão, como é 

o caso da vestibular em pré-molar superior. Dessa forma, esses estudos sugerem 

que a presença de uma lesão angulada pode estar relacionada a outros processos, 

nos quais a teoria da abfração não explica. E ainda, coloca em cheque se as lesões 

com morfologia arredondada são resultado predominantemente de processos de 

degradaçãoo química. 

Os pré-molares têm sido relatados como os dentes que apresentam maior 

prevalência de LCNCs 1,3,6-10,33. As justificativas dadas pelos autores para esta maior 

prevalência estão relacionadas à constrição cervical que estes dentes apresentam 

gerando maior concentração de tensão nesta região e também, devido a menor 

espessura óssea encontrada na face vestibular destes dentes deixando-os mais 

suscetibilidade a formação das lesões. E ainda, devido ao trespasse vertical 

encontrado na face vestibular dos pré-molares o que facilita uma desoclusão em 

dentes posteriores na ausência de guia canina, portanto, durante o movimento 
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excursivo para o lado de trabalho, na ausência de guia canina, os pré-molares são 

os dentes que mais recebem carregamentos laterais 1,10,11,34. Este carregamento 

lateral no primeiro pré-molar superior tende a girar o pré-molar para a vestibular, o 

que tende a gerar tensões de compressão nesta região e tensões de tração na 

palatina. Entretanto, 90% das LCNCs estão presentes na face vestibular 6,12.  

Por sua vez, o autor Garone-Filho 35 optou por abandonar o termo “abfração” 

e classificou as LCNCs como anguladas ou arredondadas. O autor afirma que as 

lesões anguladas são formadas quando, associado ao desafio ácido, o dente é 

submetido a altas concentrações de tensão geradas por cargas predominantemente 

laterais, independentemente se as tensões são de tração ou de compressão. Já, nas 

lesões arredondadas, o desafio ácido estaria associado à concentração de tensões 

gerada por cargas predominantemente verticais. Neste novo paradigma, a 

concentração de tensão teria uma participação efetiva também na formação das 

lesões arredondadas, o que torna incompatível o uso do termo “lesão por erosão” 

para designá-las. 

As divergências encontradas em torno das nomenclaturas dadas as LCNC 

são resultado de equívocos gerados pela falta de compreensão entre o termo 

utilizado para determinar o processo etiológico e a nomenclatura dada a morfologia 

da lesão cervical instalada. Sabe-se, entretanto, que os fatores mais preponderantes 

podem em algum momento determinar a morfologia das LCNC.  Porém, não há 

ainda na literatura um estudo clinico que confirme a influência da direção do 

carregamento oclusal ou de outros fatores locais sobre a morfologia da lesão. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONCEITO  

 

 

Historicamente as LCNCs eram denominadas, ora pelo fator etiológico que 

supostamente tinha levado a sua formação, ora por sua morfologia. Black em 1908 
36, denominou a perda de estrutura dental na região cervical de lesões de erosão, no 

entanto, o autor englobava todo e qualquer tipo de desgaste na estrutura dental. 

Estudos posteriores, como o de Lee e Eakle 19 mostraram que a existência de lesões 

cervicais que tinham uma forma bem definida, com ângulos agudos e bordas afiadas 

deveriam ser chamadas de “erosões cervicais idiopáticas”, para distingui-las 

daquelas erosões arredondadas e polidas causadas por meio ácido, e das abrasões 

causadas por ação mecânica da escovação.  

Mccoy 37, Lee e Eakle 19, na observação destas lesões com forma bem 

definida postularam uma teoria para sua formação e descreveram a perda de 

estrutura dental na região cervical como consequência de uma oclusão não ideal, 

quando forças laterais geradas durante os esforços oclusais levariam à flexão do 

dente, produzindo compressão no lado para o qual o dente está sendo flexionado e 

tração no lado oposto. Diante desta teoria Grippo et al.  20 aplicou o termo abfração 

(em latim, ab = afastamento e fractio = fratura) para designar o processo de perda de 

estrutura dental na região cervical descrito por Lee e Eakle 19  e para designar a 

própria lesão. Desde então, outros autores incorporaram este termo tanto para o 

mecanismo de formação de lesões cervicais não cariosas como para denominar este 

tipo de lesão.  

No entanto, entendendo que apesar do fator biomecânico ser fundamental 

para a formação da abfração existiam também os trabalhos defendendo a 

degradação química da estrutura dental, Grippo et al. 38 descreveu um processo de 

“stress corrosion cracking”, o qual afirmou que o termo “stress corrosion” seria o 

mais adequado para designar as LCNCs e que o termo abfração continuaria sendo 

correto para aplicar-se apenas ao resultado de formação das lesões. Assim, 

existindo a degradação química, o autor afirmou que o termo corrosão seria mais 
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adequado para descrever a dissolução química da estrutura dentária ao invés de 

erosão. Afirmou ainda, que a erosão seria resultado de um mecanismo físico 

consequente da fricção de movimentação de líquidos, como ácidos e que corrosão 

seria o resultado da deterioração física do material causada por ataque químico ou 

eletroquímico. 

Recentemente, o termo biocorrosão foi proposto por Grippo 18, em 

substituição a corrosão, para designar as ações química, bioquímica e eletroquímica 

que causam uma degradação molecular nos tecidos vivos, por meio de ácidos 

químicos exógenos, ácidos bioquímicos endógenos, enzimas proteolíticas e efeito 

piezoelétrico que acontece na matriz orgânica da dentina. Assim, as variadas ações 

químicas que podem participar na degradação da estrutura dental passaram a ter 

papel fundamental no entendimento da formação das lesões não-cariosas. 

Entretanto, enquanto Grippo 18 desenvolvia seus trabalhos, outros autores 4, 

relataram que as LCNCs deveriam ser denominadas segundo o possível fator 

etiológico de sua formação, classificando-as em três tipos de lesões, as de erosão, 

abrasão e de abfração.  

Atualmente, a perda de estrutura dentária na região cervical, sem o 

desenvolvimento do processo de cárie deve ser chamado lesão cervical não cariosa  

(LCNC) 22-24, um conceito atual que denomina as lesões cervicais independente do 

seu agente ou morfologia. Infelizmente, a falta de padronização no uso de 

terminologia ainda existe porque os fatores que determinam a macromorfologia e 

micromorfologia de LCNCs ainda são imprecisos, uma vez que todos podem estar 

presentes simultaneamente.  

 

2.2 FORÇAS OCLUSAIS E LCNCS 

  

2.2.1  Estudos Experimentais 

 

 

Estudos experimentais têm sido conduzidos, a fim de se estabelecer o papel 

da concentração de tensão na formação e progressão das LCNCs. Esses estudos 

têm em comum o objetivo de entender como as cargas oclusais podem influenciar o 
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desenvolvimento ou até desencadeamento da perda de estrutura dental na região 

cervical sem o envolvimento de bactérias.  

Alguns estudos foram conduzidos 24,26,27 simulando diferentes direções de 

carregamento para alcançar uma resposta biomecânica mais aproximada aos dos 

movimentos da mastigação.  

Os estudos apresentados afirmam, portanto, que altas tensões de tração 

poderiam exceder a resistência à fratura do esmalte gerando microrupturas que 

levariam a perda de estrutura dental na região cervical.  

 Rees et al. 24 são um grupo que tem procurado entender os fatores 

etiológicos das LCNC. Em um dos estudos desenvolvidos pelo grupo, em 2002 24, os 

autores analisaram por meio da análise de elementos finitos a influência de 

diferentes direções de carregamento na distribuição de tensões na região cervical. 

No qual, um modelo bidimensional de pré-molar inferior foi submetido a 500N de 

força aplicada em diferentes direções, verticalmente (longo eixo do dente na fossa 

central) e em várias outras posições ao longo da inclinação das vertentes internas, 

totalizando 7 direções diferentes de aplicação de carregamento. As forças aplicadas 

às vertentes das cúspides teve o intutuito de simular as forças produzidas durante 

movimentos excursivos laterais da mandíbula. Em uma análise da distribuição de 

tensões destes modelos pelo critério de tensão maxima principal em dois planos 

horizontais, (A) o primeiro 1,1 mm abaixo da JAC e (B) outro 2,2 mm abaixo da JAC, 

mostrou que a carga simulando uma força oclusal vertical aplicada na fossa central 

de um pré-molar inferior produziu uma tensão na região cervical menor, para face 

vestibular (plano A – 58 Mpa e plano B – 36,5 MPa) e para a face lingual   (plano A – 

35 Mpa e plano B – 34,5 MPa). Entretanto, cargas oblíquas aplicadas próximo ao 

topo da cúspide produziram tensão acima de 200 MPa, para ambos os planos e 

ambas a faces, que são segundo o autor, uma tensão  acima do conhecido limite de 

fratura para o esmalte. A conclusão deste estudo mostrou que variar a posição da 

força oclusal gera variações marcantes na tensão do esmalte cervical. Além disso, 

os autores acreditavam também que os efeitos da desmineralização por ácidos 

poderiam debilitar o esmalte potencializando assim os efeitos das forças oclusais. As 

tensões de tração aumentaram na área do dente onde o esmalte é estruturalmente 

mais fino comparado com as outras faces do dente. Mais tarde, em 2003 34 e 2004 
39, outros estudos utilizando a mesma metodologia foram conduzidos pelo grupo, 

variando o tipo de dente 34 e a presença de um defeito na região cervical da face 
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vestibular 39. Ambos, demostraram que o carregamento inclinado gerava maior 

concentração de tensão, mesmo quando os modelos implicavam outras variáveis.  

Segundo Tanaka et al. 27 por meio de uma análise bidimensional de 

elementos finitos em incisivo central superior e de pré-molar inferior,  modelos que 

são submetidos a carregamentos inclinados apresentam ainda deformação plástica 

no esmalte presente na região cervical, sugerindo uma possível falha nesta região.   

Outros estudos realizados durante o mesmo período também concordaram 

com os já citados. Lee et al. 26, usando modelos tridimensionais de pré-molar 

compararam as alterações no padrão de distribuição de tensão sob a ação de forças 

aplicadas em diferentes locais e direções. Os resultados demonstraram semelhança 

com os estudos de modelos bidimensionais, de que as forças oblíquas geram tensão 

de tração na região cervical de pré-molares. Borcic et al. 25, utilizando modelo 

tridimensional de pré-molar superior também analisou pelo critério de Máxima 

Tensão principal e Mínima Principal a influência de dois tipos de carregamento na 

distribuição de tensões na região cervical. Os autores encontraram para o 

carregamento chamado ideal (com 3 pontos de carregamento gerando uma 

resultante axial), altas tensões de compressão (- 259 Mpa) e baixas de tração (+ 2 

Mpa), tanto para a face vestibular quanto para a face palatina. Já para o 

carregamento chamado não-ideal (com um ponto de carregamento com direção 

inclinada aplicado na cúspide palatina)  maiores valores de tensão de tração foram 

encontrados na face vestibular (82,4 Mpa), já a face palatina apresentou altas 

tensões de compressão (- 502 Mpa). 

O que corroborou com o estudo de Palamara et al. 40 que investigaram os 

efeitos da carga sobre a localização e magnitude de tensões na região cervical. 

Cargas pontuais de 100N em diferentes angulações foram aplicadas, e os resultados 

mostraram uma concentração de tensões próxima a junção cemento-esmalte 

independente da direção da carga. O carregamento oblíquo apresentou as maiores 

tensões de tração. Os autores propuseram que o mecanismo de LCNC pode ser em 

parte devido às mudanças de orientação de tensões de tração, bem como sua 

magnitude.  

Djak et al. 28, entretanto, colocaram outro ponto importante a ser discutido, a 

sobrecarga. Assim, realizaram um estudo cujo objetivo foi entender a distribuição de 

tensões ao longo do tempo, com uma carga que foi de 0 a 200N, simulando a 

presença de um bolo alimentar entre pré-molares superior e inferior. Para tanto, o 
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bolo alimentar foi desenhado e colocado interposto a oclusal dos dentes para 

simular uma mastigação normal e sobrecarga (bruxismo e apertamento). Nesta 

etapa  diferentes propriedades mecânicas foram atribuídas ao mesmo, assim, 

quando a sobrecarga foi simulada maior rigidez era atribuída ao bolo alimentar. Os 

autores concluíram que os modelos cujo bolo alimentar simulou uma sobrecarga 

foram capazes de gerar danos irreversíveis ao esmalte da JAC.   

Outros estudos mais recentes concordam com os estudos citados, como o de 

Romeed et al. 23, que simularam diferentes carregamentos em um modelo de canino 

superior (200 N), e o carregamento inclinado gerou maiores tensões (389 Mpa) do 

que o axial (108 Mpa). Jakupovic et al. 41, no qual, um modelo tridimensional de 

primeiro pré-molar inferior foi submetido a 200N de força aplicada em diferentes 

direções, axial (longo eixo) e paraxial (inclinada – aplicada na face externa da 

cúspide vestibular), simulando uma carrgamento favorável e outro desfavorável, 

respectivamente. Em uma análise da distribuição de tensões destes modelos pelo 

critério de von Mises, o modelo submetido a carregamento axial produziu uma 

tensão na região cervical menor  (12MPa) do que o modelo com força paraxial, em 

torno de 5 vezes maior para a mesma região (50 MPa). Guimarães et al. 42, também 

em 2014 simularam uma oclusão normal e não-normal em modelo tridimensional 

variando  a direção da aplicação de carregamento pré-molar superior, aplicando 3 

carregamentos distintos, 1) Axial, 2) Inclinado 35o – na face interna  da cúspide 

vestibular e outro 3) Inclinado 35o – na face interna  da cúspide palatina. Pelo critério 

de Análise de Tensão máxima principal, os autores observaram maior concentração 

de tensão de tração para os modelos com carregamento inclinado.  

E por fim, os estudos de Andraus et al. 43 e Benazzi et al. 15 que na tentativa 

de otimizar a análise da distribuição de tensão na região cervical propuseram: 

- Andraus et al. 43: a utilização de Microtomografia computadorizada para construção 

de modelos individualizados de corte de pré-molar, a fim de analisar a influência da 

diminuição da espessura do esmalte na região cervical. Os autores confirmaram a 

idéia de que quanto mais próximo a JAC, maior concentração de tensão é 

observada no esmalte proporcionalmente a diminuição da espessura do mesmo, 

afirmando assim, que nesta região o esmalte se tornaria mais frágil;  

- E Benazzi et al 15: propôs que os carregamentos aplicados para este tipo de 

análise deveriam ser o mais próximos possíveis aos encontrados clinicamente.  Para 
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tanto aplicou carregamentos pontuais em modelos de pré-molar (axial e inclinados) e 

carregamentos que simulavam o contato com dentes antagonistas. Os autores 

concluíram que a simulação com carregamentos mais próximos a clínica são mais 

fiéis. 

Fica claro, assim, que quando analisamos os estudos por meio de Análise de 

elementos Finitos, a distribuição de tensões ao longo da região cervical é 

extremamente influenciada pela direção do carregamento, aumentando 

significantemente à medida que maior inclinação do carregamento é aplicada. Esse 

fato foi confirmado tanto em modelos mais simples bidimensionais quanto em 

modelos mais complexos, tridimensionais.  No entanto, estes estudos ainda não 

conseguíam demostrar exatamente qual o processo de perda envolvido na formação 

de LCNC. Assim, estudos laboratoriais foram conduzidos a fim de compreender 

melhor os mecanismos de perda concomitantemente aos estudos anteriormente 

citados.  

Portanto, Whitehead et al. 44 realizaram um experimento in vitro para 

investigar o efeito da tensão no esmalte dental. No entanto, os autores avaliaram o 

efeito da tensão em esmalte intacto sob corrosão. Neste estudo, os autores 

encontraram que 8% das lesões cervicais encontradas tinham características 

similares às encontradas nas lesões in vivo, isto para os dentes que receberam 

carga enquanto imersos na solução ácida. Lesões cervicais não foram encontradas 

nos dentes que somente permaneceram imersos na solução ácida e sem aplicação 

de carga.  

Palamara et al. 45, também através de um estudo in vitro, compararam a 

perda de estrutura do esmalte dentário em dentes submetidos a desafio ácido com e 

sem carregamento cíclico, através de microscopia eletrônica de varredura. Os 

autores observaram que os dentes submetidos a carregamento apresentavam maior 

profundidade e volume de perda de esmalte que os dentes sem carregamento. 

Nesse experimento a perda de esmalte foi maior na região submetida a tração que 

na região sob compressão. Também nesse experimento os autores verificaram que 

a perda volumétrica no terço cervical foi maior que no terço médio do dente. Em 

outro estudo, Lintojua et al. 46 submeteram dentes extraídos a carregamento 

estático. Em um grupo, um dente de cada par foi submetido a carga vertical e 

simulação de escovação dentária, enquanto o outro dente do par funcionava como 

grupo controle sendo submetido somente à escovação. No outro grupo, foi usada a 
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mesma metodologia, porém com aplicação de carga oblíqua. Os autores verificaram 

que os dentes submetidos a carga axial tiveram perda de estrutura dentária 

significativamente menor que o grupo controle. No entanto os dentes submetidos a 

carga não axial não tiveram diferença significativa em relação a seu controle. Os 

autores concluíram que a aplicação de cargas oclusais não necessariamente 

desempenham um papel significativo na progressão de desgaste cervical nas lesões 

de abfração.  

Ainda, alguns pesquisadores analisaram o efeito da tensão na dentina. Dentre 

eles, Staninec et al. 47, que pesquisaram o efeito do carregamento cíclico em 

espécimes confeccionados em dentina humana. Os pesquisadores submeteram os 

corpos de prova à fadiga cíclica em dois ambientes diferentes de pH e mediram a 

perda de tecido dentinário em locais de alta e baixa tensão. Foi observado que a 

perda de dentina nas áreas de alta tensão foi maior que nas regiões de baixa 

tensão, e as perdas foram superiores em pH 6,0 que em pH 7,0. Além disso, os 

autores verificaram que os espécimes submetidos à tensão de compressão sofreram 

maior perda de material que aqueles submetidos à tração. Os autores concluíram 

que estresse mecânico e baixo pH aceleram a perda de estrutura dentinária.  

Já, Mishra et al. 48 avaliaram a profundidade de desmineralização 

subsuperficial da dentina em três diferentes níveis de pH (4,5; 7; 10), sob tensão de 

tração e compressão. Neste estudo foram confeccionados corpos de prova formados 

por dois palitos de dentina de dimensões 10 X 3,45 X 1,45 mm presos à raiz do 

dente, e em cada par um palito sofreu carregamento e o outro serviu de controle. Os 

autores observaram que a profundidade média de desmineralização subsuperficial 

foi maior na superfície sob compressão do que sob tração, em pH 4,5. 

Desmineralização subsuperficial não foi observada em pH 7,0 ou 10,0. Os autores 

concluíram que ambos, tensão e baixo pH, estão associados com aumento da 

desmineralização subsuperficial nos feixes de dentina.  

Mishra et al. 49 no mesmo ano 2006 realizaram trabalho semelhante para 

avaliar a profundidade de perda da dentina em corpos de prova submetidos à tração 

e compressão sob carga estática. Os autores encontraram resultados similares à 

pesquisa anterior, em que a profundidade de perda de dentina foi maior na 

superfície sob compressão do que sob tração em pH 4,5. Foi observada perda de 

dentina em pH 7,0 e 10,0, porém de menor profundidade que no pH 4,5.  
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Grippo et al. 50 novamente associaram os fatores tensão e corrosão por  meio 

de um estudo que analisou a profundidade de perda de estrutura dental na região 

cervical de premolars submetidos a fadiga cíclica e posteriormente imersos em ácido 

clorídrico (pH=0,1) e suco de laranja (pH=4); e premolares submetidos apenas a 

fadiga cíclica. O autores concluiram que a associação dos fatores geram maior 

perda de estrutura em profundidade e que mesmo na presença de um ácido fraco, o 

efeito da associação é maior do que nos espécimes submetidos apenas a fadiga. 

Todos esses estudos demonstraram o efeito potencializador da tensão na 

presença de um ácido, indicando um possível mecanismo de perda de estrutura 

dental na região cervical.   

 

2.2.2  Estudos clínicos 

 

Lee e Eakle 19 foram os autores que descreveram como forças oclusais fora 

do longo eixo dente poderiam levar a perda de estrutura na região cervical. Segundo 

os autores, quando o dente era submetido a forças laterais, ocorria uma flexão do 

mesmo, que gerava tensões de compressão no lado para o qual o dente estava 

sendo flexionado e tensão de tração no lado oposto. Ainda segundo os autores, as 

tensões de tração causavam ruptura das ligações químicas entre os cristais de 

hidroxiapatita, deixando o esmalte mais permeável e, portanto, mais suscetível à 

dissolução pelos ácidos presentes nos fluidos bucais e à abrasão pela escovação. 

Assim, vários autores tentaram relatar a associação de forças oclusais fora do 

longo eixo dental e a presença de LCNCs. Esta associação foi e é muitas vezes 

demonstrada por meio da análise de pacientes com algum tipo de hábito 

parafuncional como bruxismo e apertamento dental, assim como, a presença de 

contatos prematuros durante o fechamento mandibular e interferências durante os 

movimentos excêntricos mandibulares. Isto porque, essas são as possíveis causas 

que geram forças inclinadas sobre o elemento dental. Dessa forma, as 

consequências destas forças sobre as estruturas dentárias têm sido avaliadas, 

principalmente por meio da presença de algum desgaste dental.  

Entretanto, no que tange os hábitos parafuncionais, desde 1977, Xhonga 51 

relata a presença de desgaste dental em pacientes bruxômanos e não-bruxômanos. 

O autor demonstrou que a progressão do desgaste dental é mais rápida em 
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pacientes bruxômanos, e a frequência de facetas de desgaste é três vezes maior em 

pacientes bruxômanos que nos não bruxômanos, pois esses são submetidos às 

forças oclusais por maior período de tempo. Não inferindo, entretanto, a relação 

direta com as LCNC. Em 1983, McCoy 37 também propôs que o bruxismo produzia a 

maior parte das forças destrutivas sobre a estrutura do dente, e discutiu o equilíbrio 

oclusal como uma forma de reduzir forças laterais.  

Bernhardt et al. 7, entretanto, avaliaram 22.707 indivíduos e não encontraram 

associação entre a presença das LCNCs e o bruxismo. Vale ressaltar, porém, que a 

presença do bruxismo foi avaliada segundo um questionário dos pacientes com a 

seguinte pergunta (range ou não os dentes?).  

Já em um estudo de Ommerborn et al. 12, em que a relação do padrão oclusal 

de pacientes bruxomanos durante o sono (SB) em relação a pacientes sem tal 

hábito parafuncional foi avaliada por meio de uma avaliação clínica do SB baseado 

em critérios da Academia Americana de Medicina do Sono. No qual, são avaliados a 

presença de sintomas como, fadiga muscular, facetas de desgaste com exposição 

de dentina e hipertrofia do músculo masseter durante o fechamento bucal.  O estudo 

foi realizado com 91 voluntários, 58 mulheres e 33 homens, com idade média de 

28,37 (4,89 ) anos (intervalo de 20 a 39 anos). Os participantes foram divididos em 

dois grupos: 58 indivíduos foram designados para o grupo SB e 33 indivíduos para o 

grupo controle, por meio de exame odontológico completo que foi realizado por um 

único dentista treinado. Neste estudo as LCNCs foram significativamente mais 

prevalentes em indivíduos SB (39,7%) do que no grupo controle (12,1%) ( P = 0,006 

) .  

Dessa forma, Tsiggos et al. 52 afirmando que não estava claro se os 

indivíduos que relatavam apertar e/ ou ranger tinham a capacidade de perceber os 

sinais clínicos de desgaste dental e LCNC do que indivíduos que não relatavam 

atividade parafuncional, determinaram se havia uma associação entre a atividade 

bruxismo auto-referida (ou não declarados) e a ocorrência de desgaste dental 

(anterior, posterior) e LCNC. Cento e dois voluntários adultos (com idade média de 

44,6 ± 5,7 anos) foram classificados em 2 grupos (50 bruxômanos auto-relatados e 

52 não bruxomânos) de acordo com dois critérios de avaliação quanto ao tipo de 

hábito parafuncional, apertar ou ranger os dentes. O desgaste dental (anterior e 

posterior) foi avaliada por dois examinadores por meio de modelo de estudo e as 
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LCNC foram registradas quando pelo menos 2 lesões eram encontradas. Os autores 

encontraram, portanto, uma associação significativa entre o bruxismo auto-relatado e 

a ocorrência dos sinais clínicos.  

Assim, Shah et al. 22 avaliaram a prevalência e severidade de LCNC em 3 

grupos distintos, 1) Indivíduos com Bruxismo - sem sinais clínicos de erosão e 

presença de desgastes oclusais/ incisais superfíciais com similaridade aos dentes 

opostos; 2) Indivíduos com desgaste combinado – com sinais clínicos de erosão 

incisal ou oclusal, erosão na face palatina e lesões de ponta de cúspide e 3) Grupo 

controle – indivíduos que não apresentavam sinais clínicos de desgaste dental. Dos 

119 pacientes, 31 eram bruxômanos com idade média de 48,7 anos (Grupo 1); 22 

apresentavam desgaste combinado (Grupo 2), com idades 43,5 anos (14,2); e 66 

eram do grupo controle (Grupo 3) com idade 44,9 anos. O índice de desgaste 

dentário (TWI) foi usado por dois examinadores treinados para determinar a 

severidade dos desgastes dentais.  Os autores não encontraram diferença 

significativa entre o grupo 1 - Bruxômanos e o 2 – Desgaste combinado. Porém, 

houve diferença estatisticamente significativa do grupo controle em relação ao grupo 

1 e 2. Também não houve diferença estatística quanto ao número de lesões 

cervicais entre os grupos. Assim, concluiram que a causa provável de desgaste 

dentário cervical é multifatorial. 

Ahmed et al. 53, avaliaram um total de 95 pacientes com média de idade de 

50,3 anos com 671 dentes com LCNC, através de um questionário e exame clinico. 

Os autores relataram que a maioria dos pacientes eram não-bruxistas (90,5%), 

apresentavam um padrão oclusal Classe 1 (48,4%) e tinham desoclusão em canino 

(50,5%). Assim, concluiram que não foi observada associação entre o bruxismo e a 

presença de LCNC, assim como, a presença de facetas de desgaste, interferências 

oclusais e a classificação do padrão oclusal segundo Angle.  
Brandini et al. 1 também verificaram a possível associação entre a presença 

de LCNCs, hábitos parafuncionais e desordem temporomandibular (DTM). Uma 

amostra de 132 voluntários (30 homens, idade média, 23,7 ± 3,05 anos, 102 

mulheres: a média de idade, 24,9 ± 5,86 anos) foram submetidos a um exame oral e 

entrevista por um dentista treinado. Os seguintes parâmetros foram registrados: 

dados pessoais, diagnóstico de DTM, os hábitos parafuncionais e presença de lesão 

cervical não cariosas. A população foi dividida em um grupo com lesão cervical não 
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cariosa e um grupo de controle, sem lesão. Os autores encontraram a existência de 

57% de LCNCs em pacientes com apertamento dental, 32% em paciente que roem 

unha e 28% de bruxômanos. Assim, o estudo concluiu que há associação entre 

LCNCs e a presença de hábitos parafuncionais.  

Em relação a análise da presença de interferências oclusais e as LCNC, 

Mayhew et al. 54 realizaram um estudo clinico piloto para investigar esta relação, 

assim como, o estado de saúde periodontal e padrões ácidos alimentares à 

presença de LCNC. Quarenta e três indivíduos foram avaliados, dentre ele 178 

dentes exibiram LCNC. Uma avaliação dietética com foco na ingestão de alimentos 

ácidos foi realizada por meio de questionário. Já a avaliação periodontal incluiu a 

medição intraoral de perda de inserção gengival, avaliação da mobilidade do dente, 

e de interpretação radiográfica para análise da perda óssea. Entre os fatores 

oclusais foram avaliados a presença e localização de facetas de desgaste, e os 

sintomas e características do padrão oclusal cêntrico e excêntrico. Os autores 

encontraram que 95% do dentes com LCNC examinados tinham facetas de 

desgaste funcionais, indicando uma relação sistemática com a presença de LCNC (P 

<0,0001); 64% possuíam interferência em balanceio durante movimento de 

lateralidade; 98,3% tiveram escores de mobilidade < 1; não houve associação 

significativa entre a mobilidade e as facetas presentes (P = 0,21); e não houve 

relação com os padrões alimentares. Os autores concluíram, assim, que fatores de 

oclusão traumática podem estar relacionadas à etiologia das LCNC.  

Em um estudo de acompanhamento clínico, Pintado et al. 55 realizaram um 

estudo de caso com acompanhamento de 14 anos, no qual o desgaste oclusal e 

sítios de LCNC de 3 dentes em um único indivíduo foi mensurada por meio de 

técnicas digitais de visualização. O primeiro molar inferior esquerdo e os pré-molares 

adjacentes foram avaliados a partir de um baseline em 1983 e posteriores 

avaliações em 1991, 1994, 1997 por meio de impressões que foram replicados. As 

superfícies de todas as réplicas foram digitalizadas por meio de um scanner de 

contato e foram registradas perdas clínicas de contorno da superfície em volume e 

profundidade dos dentes. Os autores encontraram correlação forte (r2 = 0,98) e 

significativa (P <0,0001) entre a perda de volume oclusal e a perda cervical.  

Entretanto, Piotrowski et al. 17 investigaram 103 dentes com lesões cervicais 

não cariosas em 32 pacientes em uma população de idosos dos EUA e não 

encontraram diferença significante em relação as facetas de desgaste e contatos 
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oclusais em relação ao grupo controle (dentes sem lesão). Além disso, não foram 

encontradas correlação significativa entre a região cervical e as áreas de faceta. 

Vale ressaltar que neste estudo os autores avaliaram a relação entre a presença de 

LCNC e a presença e tamanho das facetas de desgaste oclusal por meio de exame 

clínico e modelos de gesso.  

Já, Miller et al. 29 em um estudo verificaram 61 pacientes com 309 LCNC. 

Encontraram que as 309 lesões apresentavam placa (40,1%), cálculo (41,7%), ou 

periodontite (20,4%), a mobilidade dental, no entanto, foi pouco encontrada (1,9%). 

Os autores afirmaram que as LCNC coexistem sistematicamente com facetas de 

desgaste oclusais (94,5%) e que a falta de desoclusão em caninos (77,2%) também 

estava intimamente relacionado com a presença de LCNC. Sinais clínicos de 

escovação excessiva não foram encontrados, ao passo que sinais de desequilíbrio 

oclusal foram muito consistentes com a presença de LCNC. 
No entanto, Estafan 6, em um estudo que avaliou 299 modelos de gesso 

montados em articulador não encontraram relação com o desgate dental em dentes 

anteriores, posteriores ou em ambos em dentes com LCNC. Além disso, encontrou 

baixa relação entre as LCNCs e contatos nos movimentos excursivos.  

A relação dos contatos excêntricos e cêntricos com as LCNC também foram 

avaliadas em um estudo feito por Madani et al. 56 que analisaram 1.974 dentes de 77 

pacientes, no qual, um total de 167 dentes foram identificados como apresentando 

os critérios estabelecidos para lesões cervicais não cariosas (considerado como 

grupo LCNC) e o restante como grupo controle sem LCNC. Os resultados indicaram 

que no grupo LCNC, os primeiros pré-molares mostraram o maior número de lesões 

cervicais, seguido por os dentes caninos, e os segundos dentes molares tinha o 

menor número de lesões. Os resultados revelaram uma correlação altamente 

significativa e positiva entre a incidência de LCNC e os contatos prematuros em 

cêntrica e lateralidade.  

Telles et al. 5, em um estudo prospectivo de 3 anos avaliaram a presença de 

LCNC em pacientes jovens na tentativa de estabelecer uma possível relação com a 

presença de facetas de desgaste. 1131 dentes foram analisados , 129 apresentaram 

LCNC e após 3 anos mais 57 novas lesões foram encontradas. Na análise final, 

86,8% de todos os dentes que apresentaram LCNC também apresentaram facetas 

de desgaste. Assim, concluiram que os padrões de facetas de desgaste encontrados 
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na população do estudo foram associados com um aumento na ocorrência de lesões 

cervicais não cariosas.  

Smith et al. 3 determinaram a prevalência e severidade das LCNC em uma 

amostra de pacientes atendidos em uma clínica universitária em Trinidad por meio 

de investigação da relação da história médica e odontológica, práticas de higiene 

bucal, hábitos alimentares e oclusão. Os dados foram coletados através de um 

questionário e exame clínico. 156 pacientes com idade média de 40,6 anos foram 

examinadas, das quais 62,2% tinham um ou mais LCNC. Grupos etários mais jovens 

tiveram menor correlação significativamente com a presença de LCNC do que em 

grupos etários com idade mais avançada. Também houve correlação significativa 

das LCNC em pacientes que escovavam os dentes mais do que uma vez por dia ou 

utilizavam escova dura. Pacientes com dietas vegetarianas e aqueles que relataram 

consumir frutas cítricas, refrigerantes, álcool, iogurte e bebidas com vitamina C 

foram associados com a presença de lesões. Associações significativas também 

foram encontradas em pacientes com função em grupo, presença de facetas de 

desgate e aqueles que usavam placas oclusais.  
Wood et al. 2, investigaram se a redução de carregamento oclusal durante os 

movimentos excursivos laterais por meio de ajuste oclusal influenciavam a taxa de 

progressão de LCNC, que os autores chamaram de lesões de abfração. Foram 

recrutados 39 indivíduos com LCNC no arco superior. Um dos dentes com LCNC foi 

selecionado aleatoriamente para ter o o contato oclusal do dente adjacente reduzido, 

por meio de ponta diamantada. Entretanto,  contatos oclusais cêntricos não foram 

reduzidos. Impressões da lesão foram tomadas ao longo de um período de três 

meses para permitir o monitoramento da taxa de desgaste, foram duplicados e 

embebidos por resina epóxica para permitir o corte. O tamanho das lesões foi 

medido utilizando lupa estereoscópica. Após as mensurações os autores não 

encontraram diferença estatisticamente significativa nas taxas de desgaste entre o 

os dentes ajustados e não-ajustados (p> 0,05). Os autores concluiram que o ajuste 

oclusal não parece estabilizar a progressão da LCNC e, conseqüentemente, este 

procedimento não pode ser recomendada.  

Hirata et al. 56 na tentativa de esclarecer a relação entre o padrão de contato 

oclusal e as LCNC avaliaram 386 trabalhadores japoneses do sexo masculino na 

faixa etária de 30-59 anos. Os autores encontraram que cinquenta e oito por cento 
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dos indivíduos tinham LCNC e que os primeiros pré-molares tinham a maior 

prevalência de lesões. A presença de lesões cervicais não cariosas foi associada 

com a idade (P <0,001) e com o contato mediotrusivo (P 1/4 0,030), mas não com o 

contato  laterotrusivo (P<0,073) ou frequência de escovação (P<0,425). Assim, os 

autores concluíram que contatos de ambos os lados, esquerdo e direito, 

mediotrusivos em incisivos-caninos-pré-molares foram significantemente associados 

com a presença de LCNC.  
No mesmo ano os autores, Brandini et al. 11, realizaram outro estudo para 

avaliar a potencial relação entre as forças oclusais e a ocorrência de LCNC. O 

estudo avaliou 111 voluntários (30 do sexo masculino e 81 do sexo feminino, com 

idade média 23,6 anos). Foi realizada anamnese para se obter Informações 

pessoais gerais, após a anamnese os participantes foram examinados para detectar 

a presença e localização das LCNC, recessão gengival, linhas de fratura, fraturas 

dentárias e restauração, presença e localização de facetas de desgaste, tipo de 

padrão e orientação oclusal para movimentos mandibulares laterais, e existência de 

interferências oclusais ou contatos prematuros. Os participantes foram divididos de 

acordo com a presença ou ausência de LCNC. Os autores encontraram que a maior 

parte dos dentes com LCNCs apresentaram função em gurpo durante os 

movimentos excêntricos para direita (63,2%) e para esquerda (54,5%).  A avaliação 

da oclusão funcional mostrou que contatos prematuros e interferêncis oclusais estão 

relacionadas a presença de LCNCs. E ainda, que de 171 dentes com LCNCs, as 

facetas de desgaste estão presentes em 98,8% dos mesmos, confirmando à 

associação entre facetas de desgate e a presença de LCNCs em pacientes jovens.  
Já, Pikdoken et al. 33 investigaram se o desgaste cervical estava associado 

com o desgaste oclusal e parâmetros clínicos periodontais em indivíduos idosos. Um 

total de 30 pacientes, com múltiplas LCNC e sem a presença de hábitos 

parafuncionais, foram incluídos no estudo. Os parâmetros periodontais, incluindo 

índice de placa, profundidade de sondagem, recessão gengival (RG) e mobilidade 

dentária foram obtidas de 641 dentes, dos quais 475 apresentavam LCNC. Os níveis 

de desgaste oclusal e cervical foram determinados de acordo com o índice TWI de 

Smith e Knight. Os autores encontraram após a avaliação que os pré-molares eram 

os dentes com maior prevalência de LCNC, seguido pelos caninos, molares e 

incisivos. A presença de LCNC foi significativamente associada com menor acúmulo 
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de placa e a presença de bolsas periodontais rasas. Os dentes com avançada 

recessão gengival e sem aumento da mobilidade foram mais propensos a 

desenvolver LCNC mais profundas. Entretanto, o desgaste oclusal e a idade não 

parecem estar associados com a profundidade de desgaste cervical, indicando os 

possíveis efeitos combinados de abrasão, erosão e abfração na região cervical do 

dente demonstrando, portanto, a etiologia multifatorial das LCNC. 

Além disso, a teoria da ósteo-deflexão defendida por Sneed 58 tenta explicar a 

a prevalência de LCNC na face vestibular, a teoria é baseada na espessura do osso 

existente ao redor do dente. De acordo com esta teoria, sendo o osso mais fino no 

lado vestibular dos dentes e o osso mais espesso no lado lingual / palatino, este 

osso pode desviar a carga aplicada sobre ele, de maneira diferente. Assim, quando 

ocorrer um vetor de força lateral de uma direção vestibular para lingual / palatino, o 

dente não pode se mover de corpo devido à espessura do osso por lingual / palatino 

ser mais larga, dobrando-se desta forma em fulcro. Ao fazê-lo, coloca a área da 

junção cemento-esmalte sob compressão no lado lingual / palatino e a área da 

junção cemento-esmalte vestibular sob tensão de tração. Postula-se que cargas de 

tração sejam mais prejudiciais ao dente do que a carga de compressão, porque a 

resistência dos tecidos dentais a tração é menor que a resistência à compressão. 

Inversamente, se o vetor da força vem de lingual/ palatino para a vestibular, 

considerando a espessura de osso mais fina no lado vestibular, ele não terá 

espessura suficiente para criar resistência, e o dente se movimentará (inclinará) 

mais facilmente não gerando força de tração no lado lingual e sem formar LCNC. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DAS LCNCS  

 

 

As LCNCs podem apresentar diferentes morfologias, assim é importante 

elucidar as características de cada uma para uma melhor compreensão do que 

realmente pode determinar suas variadas formas 32. Além disso, segundo os autores 

a caracterização das LCNCs provavelmente é um ponto importante para um correto 

diagnóstico e prognóstico do manejo destas lesões 32.  

O termo macromorfologia foi utilizado por Zsigmondy 59, e foi designado para 

caracterizar os aspectos que podem ser identificados clinicamente em LCNCs, como 

a sua forma (geometria), suas dimensões e localização anatômica. Já o termo 

micromorfologia foi aplicado a fim de caracterizar e identificar aspectos histológicos 

dos tecidos que envolvem a lesão. 

 

 

2.3.1  Macromorfologia 

 

 

 Em geral, para determinar a forma (geometria) das LCNCs é necessário 

observar o desenho da perda de estrutura dental presente na região cervical 32.  

A partir da observação de diferentes formas de LCNC 17,21,29,32, alguns autores 

relataram que as características morfológicas das LCNCs podem ser descritas de 

acordo com dois padrões distintos, e que estes padrões podem ser classificados por 

meio da análise da curvatura do ângulo presente no fundo da lesão 32. Portanto, 

lesões com ângulo reto são classificadas como lesões em cunha ou wedge shaped e 

até mesmo anguladas, já as lesões com ângulo arredondado são chamadas de 

lesões em pires ou saucer shaped e até arredondadas. Com essas características os 

autores designaram dois tipos básicos de LCNC, uma angulada e outra arredondada 
29,32. 

Outras nomenclaturas  para as morfologias de LCNC foram propostas, no 

entanto, elas também foram baseadas nas características da curvatura do ângulo do 

fundo da lesão. Hong Fa-lian et al. 60, mencionou a presença de lesões cervicais do 

tipo entalhe e lesões côncavas. Grippo et al. 20, relatou que o aspecto das lesões 
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pode ainda variar desde depressões pouco profundas, à lesões em forma de disco e 

também grandes defeitos em forma de cunha. 

Além dos dois tipos de LCNC já referidos (angulada e arredondada), ainda 

encontra-se algumas variações que afetam essas morfologias. Alguns autores 

relatam a existência de lesões mistas,em outras palavras, uma variação entre a 

forma angulada e arredondada 32. Porém, esta classificação além do ângulo do 

fundo da lesão também levou em consideração a forma da parede de fundo, 

classificando-a entre uma parede plana, recortada, ou acentuadamente angulada. 

Dessa forma, as LCNCs podem apresentar ângulo arredondado no fundo da lesão e 

parede de fundo plana e, assim, proporcionar uma composição do tipo mista para a 

lesão 32.  

Estudos epidemiológicos mostram uma ligeira variação entre a prevalência de 

lesões anguladas e arredondadas 21,29,32,60,61,62,63. Entre esses estudos houve uma 

alternância de prevalências entre elas, como apresentado naTabela 2.1. Na maioria 

das vezes a maior  prevalência de uma determinada forma de lesão é atribuída à 

predominância de um dos fatores etiológicos que levam à formação da lesão 21,32. 
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Michael et al. 21, ainda relatou variações na morfologia da lesão segundo a 

região do arco dental, assim, em um estudo no qual 542 dentes anteriores foram 

cuidadosamente examinados sob iluminação e com uma ampliação macroscópica. 

Os autores concluíram uma classificação das LCNC em dentes anteriores em que 8 

tipos de lesões foram identificados. No entanto, esta classificação levou em 

consideração não apenas a forma de lesões, isto é, o desenho das paredes, mas 

também a profundidade ou á gravidade das lesões: Rasa (2 tipos), côncava, em 

forma de cunha, chanfrado e irregular (3 tipos). Já para os dentes posteriores, Hur et 

al. 32 utilizando microtomografia computadorizada identificou 3 tipos de morfologias: 

Arredonada, Angulada e Mista. 

Vale ressaltar que alguns dentes podem ter duas lesões, e essas lesões 

podem ter formas diferentes. Por estas lesões apresentarem dois ou mais fundos, 

alguns autores 21,64, classificam-nas como irregulares, já que, podemos encontrar 

lesões com 2 fundos com curvaturas diferentes proporcionando aspectos em relação 

a forma diferentes, assim é mais apropriado chamá-las de irregulares. 

Alguns autores tem relatado que a presença da LCNC leva a concentração de 

tensão na região do defeito 64,65. Assim, a presença de uma LCNC pode gerar a 

falha das estruturas adjacentes, conduzindo a uma progressão da lesão, devido a 

uma diminuição da resistência à fratura e uma maior degradação química das 

estruturas na presença de concentração de tensões 44,46. LCNC com forma de cunha 

geram níveis altos de concentração de tensão e promovem um comportamento 

biomecânico desfavorável 64,66. 

No que tange a  profundidade de um LCNC, esta é resultado da extensão de 

perda de estrutura dental mensurada por meio de uma linha central traçada 

perpendicularmente ao longo eixo do dente a partir do fundo da lesão.  

A profundidade da LCNC determina sua severidade. Assim, muitos autores 

têm utilizado métodos quantitativos e qualitativos de sistemas de classificação ou de 

pontuação para identificar o aumento da severidade ou progressão da doença. Estes 

métodos são descritos  por meio de índices que são geralmente numéricos, um 

índice ideal deve ser simples de entender e usar, claro em seus critérios de 

pontuação e ser comprovadamente reprodutível. Sua aplicação deve ser útil para 

pesquisas sobre a etiologia prevenção e monitoramento da condição da doença, 

sendo essencialmente uma ferramenta epidemiológica e clínica 67. 
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Há, no entanto, uma grande dificuldade no uso de taxas de desgaste dental 

para as LCNC, devido a complexidade que envolve a padronização da mensuração 

da severidade destas lesões. Alguns autores sugerem que a mensuração  deve ser 

feita clinicamente, utilizando uma sonda periodontal milimetrada, em que a ponta 

deve ser levada no fundo da lesão perpendicular ao longo eixo do dente 68. Outros 

sugerem que a medição deve ser feita em modelos de gesso do paciente com lesão, 

acreditando que a padronização clinicamente é mais difícil devido a dificuldade de 

posicionar a sonda sempre na mesma região 69. 

Após a medição das lesões em milímetros é necessário atribuir uma 

pontuação (escore) de medida para que elas possam ser classificadas 67. A literatura 

relata diferentes níveis de utilização, em situações clínicas e laboratoriais, e ainda 

valores específicos para o desgaste de abrasão, erosão e desgaste dentário 

multifatorial 67. No entanto, um índice específico pode levar a confusão por causa da 

dificuldade de padronização da terminologia, das diferentes traduções ou de 

diferenças na opinião sobre o diagnóstico da etiologia da perda de estrutura do 

dente baseado nos achados clínicos 67. 

Smith and Knight 70 desenvolveram o primeiro índice para medir e monitorar o 

desgaste dental com caráter etiológico multifatorial, além disso também foram 

pioneiros na criação de um índice com a capacidade de distinguir os níveis 

aceitáveis de desgaste normais dos patológicos. Para tanto, os autores  consideram 

o tamanho da área afetada (como uma proporção da superfície sem desgaste e/ ou 

a profundidade de perda de tecido) muitas vezes expressa como um grau de 

exposição da dentina. Smith and Knight 70, criaram o índice de desgaste dentário 

(TWI), um sistema global em que todas as quatro superfícies visíveis (bucal, cervical, 

lingual e oclusal-incisais) de todos os dentes presentes são avaliadas segundo o 

desgaste, independentemente da forma como ocorreu. Assim, devido à 

multifatoriedade que envolve a formação e progressão da LCNC, a maioria dos 

estudos epidemiológicos que mensuram a severidade das LCNC utilizam o TWI 

como um índice padrão 6,71. 

No entanto, alguns problemas foram identificados com o TWI, incluindo o 

tempo necessário para aplicá-lo a toda dentição, quantidade de dados gerados e as 

comparações com os níveis de limite para cada faixa etária; os limiares propostos 

eram altos, errando em direção ao menor desgaste ao invés de exageros de 

desgaste patológico 67. Assim, ao longo do tempo foi necessário criar adaptações ao 
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modelo TWI, de modo que cada estudo realiza as adaptações que os autores acham 

necessário para otimizar a padronização da severidade dos desgastes 71. 

A localização das LCNC em grande parte dos estudos é feita de acordo com 2 

visões distintas, uma que leva em consideração o fator etiológico mais predominante 

para a formação daquela lesão e outra que relaciona a posição do tecido gengival 

em relação ao término da lesão. Isto porque se levarmos em conta a teoria da 

abfração 20, na qual lesões em forma de cunha são geradas, em que o fator 

concentração de tensão leva a microfraturas que podem se propagar através do 

esmalte e, assim, iniciar a formação de uma LCNC teríamos aqui então lesões 

predominantemente que envolvem esmalte localizadas acima da JAC. No entanto, 

sabemos que as LCNC são formadas por uma série de fatores e que a própria 

recessão gengival deixa a dentina radicular suscetível a formação de LCNC em 

dentina, abaixo da JAC.  Em um estudo já citado realizado por Hur et al. 32, os 

autores defendem uma predominância de lesões abaixo da JAC e colocam em 

cheque a teoria da abfração.  

Poucos estudos têm identificado a localização das LCNC e não há entre eles 

uma referência anatômica padronizada usada para determinar sua localização 2. 

Alguns utilizam a posição do término da lesão em relação a JAC, outros utilizam à 

posição da gengiva marginal podemos encontrar lesões subgengivais e 

supragengivais 2. Assim, se considerarmos a posição do término da lesão em 

relação a JAC podemos encontrar lesões que estão localizadas acima, abaixo e 

envolvendo a JAC. Ao considerarmos a posição do término em relação à posição da 

gengiva marginal podemos encontrar lesões subgengivais e supragengivais 2.  

Lesões supragengivais devem ser avaliadas mediante um afastamento do 

tecido gengival, assim, na verdade a classificação da lesão comoe supragengival ou 

subgengival deve ser baseada no tipo de acesso clínico que poder ser executado 

direta ou indiretamente. Assim, LCNC supragengival são clinicamente acessadas 

sem necessidade de afastamento gengival.  
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2.3.2  Micromorfologia  

 

 

A micromorfologia da região cervical dos dentes é especialmente vulnerável à 

agressões físicas e químicas 72. De acordo com Levrini et al. 73, em um estudo feito 

com microscopia eletrônica de varredura, todos tecidos dentais da região cervical 

foram danificados, mesmo quando o esmalte adjacente a lesão era normal e a JAC 

ainda estava intacta. Assim, quando o esmalte é submetido ao atrito, abrasão e 

corrosão ele se torna mais frágil, com a presença de microfraturas e lascamentos 
45,47, já dentina apresenta-se com túbulos dentinários obliterados cheios de dentina 

esclerótica 74. 

Numa fase incipiente, o esmalte é dissolvido sem amolecimento clinicamente 

detectável e a dentina é afetada apenas com o tempo, posteriormente 74. No 

entanto, pode-se verificar in vivo e in vitro que o esmalte presente em uma LCNC 

apresenta microfraturas e microporosidade. 

Daley et al. 74 relatou que o número de túbulos dentinários por milímetro 

quadrado, e os diâmetro dos túbulos são afetadas devido a formação de dentina 

intratubular em diferentes níveis com respeito à LCNC. Assim, quanto mais próxima 

a lesão estava da polpa maior parte dos túbulos estava obliterado considerando as 

paredes mais distantes.  

No entanto, muitas vezes, uma camada coberta de esfregaço da superfície da 

dentina cobre os túbulos impedindo a visão característica dos mesmos 74. Dessa 

forma, temos de apelar para as características clínicas da presença de uma dentina 

terciária ou esclerosada. Estas características podem ser identificadas de acordo 

com a cor da dentina na lesão e a dureza do tecido antes da manipulação do mesmo 

com instrumento de corte. Uma vez que a dentina esclerosada e terciária apresenta 

cor amarelo-amarronzada e maior mineralização do que a dentina primária e 

secundária 75. 

A textura ou rugosidade superficial demostra a aparência de uma superfície, 

de modo que características de textura podem determinar e distinguir alterações na 

mesma, assim podemos dizer que uma superfície é lisa, áspera ou ondulada. Muitos 

estudos têm relatado que os diferentes aspectos de superfície podem ser 

encontrados em LCNC e que a superfície da cavidade pode parecer lisa ou riscada 
72,73.  
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Há uma influência de mecanismos de tensão na superfície do esmalte e da 

dentina que são demonstrados por meio da presença microfraturas 19,20,32. 

Entretanto, a textura das LCNC está mais relacionada com a abrasão e/ou 

mecanismos de corrosão. Marcas de arranhões no esmalte e dentina são típicos de 

abrasão promovida pela escovação e abrasivos dentários. Os efeitos da corrosão 

são caracterizados por superfícies lisas, o esmalte com uma estrutura em favo de 

mel e a dentina uma superfície ondulada 76. 

Marcas de arranhões no esmalte e dentina são típicos de abrasão porque os 

agentes profiláticos (por exemplo, pasta de dentes e comida abrasiva), geram um 

alto grau de polimento à lesão e ao mesmo tempo gera riscos na estrutura dental 72. 

Portanto, os pacientes que usam creme dental muito abrasivo e escovas com cerdas 

duras têm lesões que se parecem com arranhões. Além disso, podemos identificar 

certos padrões de dieta única para identificar a textura das lesões. 

Os agentes corrosivos geram uma desmineralização sobre a superfície das 

LCNC levando a presença de lesões com um aspecto rugoso. No entanto, como as 

LCNC também são expostas à abrasão quando a superfície é escovada acaba 

ficando polida.   

Assim, a morfologia mais comumente encontrada de LCNC gerada 

predominantemente por biocorrosão e/ ou um mecanismo de atrito, é do tipo 

arredondada. Assim, os autores relatam que na presença de ácidos fortes 

associadas ou não a escovação dos dentes, a parede das LCNC tendem a ser 

arredondadas 72,73. 
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3    PROPOSIÇÃO 

 

 

• Verificar se existe relação entre a direção do carregamento oclusal e a 

morfologia da LCNC em pré-molares superiores. A hipótese a ser testada é 

que, quando a direção do carregamento é predominantemente lateral, a lesão 

apresenta morfologia angulada e mais severa. 

• Obter dados clínicos quanto ao carregamento oclusal, à morfologia das 

LCNCs e às características anatômicas do dente e dos tecidos de suporte.  
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4    MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo clínico observacional 

transversal, realizado no Núcleo de Extensão e Pesquisa de Lesões Cervicais e 

Hipersensibilidade Dentinária (SIEX – 10893 – Programa de Reabilitação de 

pacientes com Lesões cervicais Não-Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU). A 

realização deste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (protocolo 

27238714.5.3001.5152  - Anexo A) e recebeu também parecer favorável da 

Faculdade de odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

4.1 SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

 

Os sujeitos de pesquisa selecionados para este estudo foram pacientes 

regulares da clínica mencionada acima que estavam dispostos a participar desta 

pesquisa e se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão da mesma, 

apresentados na Tabela 4.1. 
 

 
Tabela 4.1 - Critérios de Inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa 

 
 

Inclusão 

Ter a dentição completa (exceto com relação aos terceiros molares). 

Apresentar estabilidade posterior por meio de contatos posteriores bilaterais. 

Apresentar LCNC em primeiro pré-molar superior. 

Exclusão 

Apresentar mobilidade dental ou doença periodontal nos dentes de interesse ao estudo. 

Apresentar sinais clínicos de cárie dental na região cervical em primeiro pré-molar superior. 
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Um total de 32 indivíduos foram selecionados, perfazendo um cálculo 

amostral com poder de 80%, nível de significância de 5% e com um coeficiente de 

variação esperado de 0,50 (Anexo B). Assim, fizeram parte da amostra 20 mulheres 

e 12 homens, com idades no intervalo de 21 a 64 e média de 34,4 anos.   

 

 

4.2 COLETA DE DADOS DAS FICHAS CLÍNICAS 

 

 

O anexo C apresenta o conjunto de fichas que compuseram o prontuário dos 

pacientes atendidos na clínica do Núcleo de Extensão e Pesquisa de Lesões 

Cervicais e Hipersensibilidade Dentinária. As fichas dos pacientes eram 

disponibilizadas para o desenvolvimento do estudo após a inclusão oficial do sujeito 

de pesquisa, confirmada pela assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo D). Foram coletados nas fichas todos os dados que pudessem 

estar relacionados à presença e severidade das LCNCs e que pudessem ajudar a 

entender o papel das forças oclusais na formação e progressão destas lesões. 

Foram recolhidas, por meio de questionário (Anexo D), informações como, idade e 

gênero; problemas de saúde relacionados às alterações gastrintestinais; hábitos 

parafuncionais de apertamento dentário, bruxismo e hipersensibilidade dentinária.  

 

 

4.3 EXAME CLÍNICO 

 

 

O exame clínico foi realizado por um único operador, com o objetivo de 

coletar dados do padrão oclusal em pré-molares superiores, características das 

LCNCs nestes dentes, assim como, recessão gengival e queixa de 

hipersensibilidade. Todos os dados registrados durante o exame clínico foram 

anotados nas fichas clínicas de cada sujeito da pesquisa. 
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Padrão Oclusal  

Foram analisados os contatos em relação central (RC) e nos movimentos 

mandibulares laterais (trabalho e balanceio) e protusão.  

Para identificação de contatos prematuros em RC, foi utilizado o dispositivo 

conhecido por “JIG” de Lúcia, que permite o afastamento dos dentes posteriores, 

com a finalidade de desprogramar a memória proprioceptiva e proporcionar 

relaxamento muscular, facilitando posteriormente a manipulação da mandíbula.   

Para a confecção do JIG, foi adaptada uma lâmina de papel alumínio sobre 

os incisivos centrais superiores dos sujeitos da pesquisa, a fim de impedir que a 

resina acrílica (não polimerizada) penetrasse nas retenções dos espaços 

interdentais. Posteriormente, foi realizada a manipulação do pó e do líquido de 

R.A.A.Q. (Resina Acrílica Auto Vipi Flash, Vipi, Pirassununga, São Paulo, Brasil) em 

pote dappen. Durante sua fase plástica a resina foi modelada em forma de cilindro e 

adaptada sobre o papel alumínio, de forma que o material fosse estendido de 

vestibular para palatina dos incisivos, apresentando na face palatina forma de 

cunha. Após a presa final, o JIG foi reposicionado sobre os dentes para que fosse 

possível conferir a adaptação e estabilidade do mesmo. Em seguida, foi ajustado o 

contato do incisivo inferior com o vértice da cunha palatina do JIG, a fim de gerar 

uma desoclusão máxima de um milímetro entre os dentes posteriores. 

Após cinco minutos de utilização do dispositivo, a mandíbula foi manipulada 

para a posição de RC pela técnica frontal, na qual o paciente é colocado 

praticamente na posição horizontal, com a cabeça para trás, com a finalidade de 

evitar a ação muscular. Com o polegar na região do mento manipulou-se 

delicadamente a mandíbula até a observação do primeiro contato. Os contatos 

prematuros em RC (Figura 4.1) foram registrados, seguindo-se o registro de 

interferências nos movimentos de protrusão e lateralidade (direita e esquerda). 
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Figura 4.1 - Marcação dos contatos em RC. A) Arco superior e B) Arco inferior 

 
 

Em lateralidade foi verificado se havia interferências no lado de trabalho e de 

balanceio (Figura 4.2). A marcação dos contatos dentais foi feita com tira de registro 

oclusal (Accu-film II – Parkell – Farmingdale – USA).  

 
 

Figura 4.2 - Marcação dos contatos em lateralidade do lado de trabalho 
 
 

Outros registros relacionados à oclusão foram realizados: descrição das 

facetas de desgaste, e a participação do pré-molar em estudo como guia de 

desoclusão1. 
  

Características das LCNCs 

As características das LCNC foram avaliadas clinicamente e confirmadas com 

modelos reais, réplicas e tomografias. Quanto à sua morfologia, as LCNCs foram 

classificadas em anguladas, quando havia ângulos retos e bordas afiadas (Figura 

4.3 e Figura 4.5, ou arredondadas, com ângulos obtusos e bordas indefinidas 

(Figura 4.4 e Figura 4.6).  

                                            
1 A desoclusão pode ser com guia canino, função parcial de grupo e função total de grupo. O pré-
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Figura 4.3 - Presença de LCNC angulada no primeiro PMS 

 

 
 

 
Figura 4.4 - Presença de LCNC arredondada no primeiro PMS 
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Figura 4.5- Pontos de referência utilizados para determinar a morfologia das LCNC anguladas 
 

 
                   
Figura 4.6 - Pontos de referência utilizados para determinar a morfologia das LCNC arredondadas 

 
 

As lesões foram também classificadas quanto à severidade 70, determinada 

com base na profundidade da LCNC. Para tanto, uma sonda periodontal milimetrada 

Williams (Trinity,	   São	   Paulo	   –	   SP,	   Brasil)	   era posicionada perpendicularmente ao 

longo eixo do dente, no centro da lesão como demonstrado de forma esquemática 

na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 - Desenho esquemático demonstrando a região da mensuração da severidade das LCNC 

para ambos os tipos de morfologia. As chaves rosas correspondem às profundidades 
das LCNC 

 

De acordo com o Índice de Desgaste Dental proposto por Smith e Knight 70, 

as LCNC foram divididas em 3 nivéis de severidade – Escore 1: lesões com 

profundidade menor do que 1 mm; Escore 2: com profundidade entre 1 e 2 mm e 

Escore 3: com profundidade maior do qu 2 mm (Tabela 4.2). 

 
Tabela 4.2 - Classificação das LCNC 

 
Critério Classificação  

Formato • Angulada 

• Arredondada 

 

Severidade 

Escores  

1. Profundidade <1 mm. 

2. Profundidade entre 1 e 2 mm. 

3. Profundidade >2 mm 

 

Recessão gengival  

Para a avaliação do grau da recessão gengival (em mm) em relação a 

posição cérvico-apical uma sonda periodontal milimetrada Williams foi posicionada 

na região da JAC (referencial anatômico) até a margem gengival livre com posição 

mais apical na face vestibular (Figure 4.8). Nos casos em que a LCNC dificultava a 

determinação precisa da JAC, devido à perda tecidual nesta região, foi traçada uma 
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linha imaginária tomando como referência a JAC dos dentes adjacentes, que não 

apresentavam desgaste, como demonstrado na Figura 4.9. O grau de recessão 

gengival foi também foi avaliado em relação a posição mésio-distal. Para a 

mensuração na posição mésio-distal, a sonda periodontal milimetrada também foi 

utilizada, posicionada perpendicularmente ao longo eixo dental, determinado a 

distância do tecido gengival da face mesial até a face distal.  

          

 
Figure 4.8 - Medida da recessão gengival no primeiro PMS. A) Mensuração com sonda milimetrada 

no sentido cérvico-apical. B)  Mensuração com sonda milimetrada na posição mésio-
distal 
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Figura 4.9 - Medida da recessão gengival no primeiro PMS. Em alaranjado o traçado imaginário da 

JAC. Em cinza está delimitada a posição mais apical do tecido gingival; em azul a região 
da mensuração da recessão no sentido cérvico-apical e em amarelo na posição mésio-
distal 

 

Facetas de desgaste 

A presença de um desgaste visível clinicamente (perda superficial de esmalte 

até perda substancial atingindo dentina) presente na face oclusal dos primeiros 

PMSs determinou a presença de faceta de desgaste. Além disso, a região da faceta 

também foi registrada, de acordo com a cúspide na qual a faceta estava presente, 

se na cúspide vestibular (não-funcional) ou na cúspide palatina (funcional). Assim, 

realizou-se o registro da presença da faceta de desgaste e a sua localização. 

Quanto a localização, determinou-se que se a faceta estivevesse presente na 

cúspide vestibular, uma faceta seria anoatada e se as duas cúspides, vestibular e 

palatina, apresentassem facetas de desgaste, 2 facetas seriam anotadas.    

 

4.4 CONFECÇÃO DE MODELOS DE GESSO E MONTAGEM EM ARTICULADOR 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram moldados para obtenção dos modelos de 

gesso superior e inferior. A moldagem foi realizada com silicone por condensação 

(Speedex, Coltene, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), com a técnica da dupla moldagem. 
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Os moldes foram vazados com gesso especial tipo IV (Herostone, Gesso Pedra Tipo 

IV, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) para obtenção dos modelos. 

Os modelos superior e inferior foram montados em articulador semi-ajustável 

(Articulador Dentflex, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil), com auxílio do arco facial e 

registros de mordida (com a mandíbula em relação central). Para facilitar o 

posicionamento mandibular em RC foi utilizado o “jig” mencionado no item 4.3. 

Padrão Oclusal  

Após a montagem nos modelos em articulador, prosseguia-se a análise crítica 

da presença de contatos prematuros e interferências nos modelos para verificar a 

coerência entre os dados clínicos com os encontrados nos modelos. A marcação 

dos contatos oclusais foi feita com tira de registro oclusal (Accu-film II – Parkell – 

Farmingdale – USA).  

Facetas de desgaste 

As facetas de desgaste foram evidenciadas nos modelos com auxílio de um 

lápis preto que tangenciava a área com perda de estrutura dental (Figura 4.10). 

Foram registrados o número de facetas de desgaste e as cúspides nas quais elas 

estavam presentes (Figura 4.10).  

                   
Figura 4.10 - Análise da presença de facetas de desgastes nos modelos de gesso. A e B) Facetas de 

desgaste apenas na face oclusal da cúspide vestibular. C e D) Facetas de desgaste na 
face oclusal das cúspides vestibular e palatina 
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4.5 CONFECÇÃO DE RÉPLICAS DAS LCNCS 

 

 

Para obtenção de réplicas das LCNC, as faces vestibulares de pré-molar 

superior dos lados direito e esquerdo foram moldadas com silicone de adição nas 

consistências leve e pesado (Express, 3M, Minessota, St. Paul, USA), com técnica 

de moldagem única. Em seguida, o molde foi vasado com resina epóxica, a fim de 

se obter uma cópia das LCNC (Figura 4.11). Esta etapa permitiu uma análise mais 

detalhada das características das LCNC.  

Características das LCNCs 

Para uma melhor visualização dos ângulos e bordas das LCNC, um spray 

com tinta hidrossolúvel foi aplicado sobre as réplicas de resina epóxica (Figura 4.11). 

As LCNC foram novamente divididas, quanto à sua morfologia, em anguladas ou 

arredondadas e estes dados foram comparados com aqueles gerados no exame 

clínicos e na análise dos modelos de gesso.  
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Figura 4.11 - Confecção de réplicas das LCNC. A) Pré-molar superior com fio afastador na região 

cervical, pronto para ser moldado. B) Material de moldagem leve aplicado sobre a 
superfície do pré-molar. C) Material de moldagem pesado aplicado sobre o material 
leve. D) Aspecto final do molde das LCNC. E) Preparo do molde com barreiras de 
material de moldagem e lamina cortante para impedir o estravazamento no momento 
do vazamento da resina epóxica. F) Aspecto final da réplica das LCNC em resina 
epóxica e com aplicação de spray 

 

 

4.6 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

 

As perdas em altura e espessura do osso da face vestibular nos primeiros 

pré-molares superiores foram analisadas por meio das imagens de tomografia 

computadorizada do tipo cone-beam (TCCB). Os sujeitos da pesquisa foram 

conduzidos à clínica de Diagnóstico Estomatológico da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Uberlândia para realização das tomografias, realizadas 

em tomógrafo do tipo cone-beam (I- CAT - Imaging sciences International, Hatfield, 

PA, EUA), com cortes tomográficos de 0,1 mm de espessura. Foi realizada uma 

tomada (de 7,2 s de duração) na região do primeiro pré-molar com arco superior e 

inferior em oclusão. 
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Para realização das imagens de TCCB, os sujeitos da pesquisa foram 

posicionados sentados, de olhos fechados, mantendo o plano horizontal de Frankfurt 

paralelo ao solo e o plano médio sagital perpendicular ao solo. Além disso, foram 

instruídos a permanecerem em máxima intercuspidação habitual e não deglutirem 

durante a realização do exame. Para o correto posicionamento foi utilizado o apoio 

de cabeça do próprio equipamento.  

As imagens da TCCB foram adquiridas em formato DICOM (Digital Imaging 

and Communication in Medicine). As imagens DICOM, foram importadas para o 

software belga MIMICS, da Materialize ®, cuja licença de uso pertence à FOUFU. 

Dentro do software as imagens foram processadas até que uma imagem ampliada 

com nitidez das estruturas em interesse fosse conseguida.  

Após salvar a imagem sagital do centro dos pré-molares superiores em 

arquivo do tipo .JPEG, as mesmas foram importadas para um programa de análise 

de imagens ImageJ 1.47v (National Institutes of Health, USA). Em seguida, foi 

realizada a calibração das imagens por meio da conversão de pixels para mm 

(Figura 4.12A). 

 

 
Figura 4.12 – A) Padronização da imagem no Image J. B) Utilização da ferramenta ROI Manager para 

confecção de linhas de orientação 
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Após a calibração, a ferramenta (ROI Manager) foi utilizada para a confecção  

do traçado de linhas que serviram de orientação (Figura 4.12B) para que as 

mensurações fossem realizadas. Assim, primeiramente, foram demarcadas as 

seguintes linhas de referência:  

• LED – Linha do longo eixo do dente (Linha 1: Figura 4.13 e Figura 4.15) 

• LC – Linha Cervical (Linha 2: Figura 4.13 eFigura 4.15 e Linha 1 na Figura 

4.14) 

• LCO – Linha da Crista Óssea (Linha 3: Figura 4.13 e Figura 4.15) 

• LP – Linhas Perpendiculares ao longo eixo dental (Linhas 4 e 5 na Figura 

4.15) 

• LAR – Linha do Ápice Radicular (Linha 2 na Figura 4.14) 

Inicialmente, foi realizada a mensuração da perda óssea (altura) da face 

vestibular, correspondente à distância da linha LCO até a LC, utilizando uma reta 

paralela à LED, delimitada pela distância entre a LC e a LCO, como demonstrado 

pela Figura 4.13. 
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Figura 4.13 – Mensuração da perda em altura da cortical óssea vestibular, representada pela linha 

amarela de número 4. As linhas de orientação em amarelo, 1 correspondendo a LED, 
Linha 2 correspondendo a LC e 3 a LCO 
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Posteriormente, foi realizada a mensuração do comprimento da raiz, por meio 

de uma reta traçada entre a LC e a LAR, paralela à linha LED (Figura 4.14). 

 
Figura 4.14 - Mensuração do comprimento da raiz, representada pela linha amarela de número 3. As 

linhas de orientação em amarelo, 1 correspondendo a LC e Linha 2 a LAR 
 

 
Após a mensuração da perda óssea referente e do comprimento da raiz, foi 

estabelecida uma razão entre as medidas, descritas abaixo: 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜  𝑑𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎  ó𝑠𝑠𝑒𝑎   =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎  ó𝑠𝑠𝑒𝑎

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑎  𝑟𝑎𝑖𝑧 

 

Assim, os dados obtidos referentes à perda óssea, foram utilizados em 

relação ao comprimento da raiz.  

A mensuração da espessura do osso da vestibular foi efetuada em três 

alturas: cervical, médio e apical. Para determinar “o nível médio”, a ferramenta de 

medida do programa (régua) foi posicionada paralela à linha LED, demarcando a 

metade da distância da crista óssea marginal até o ápice do PMS. Posteriormente, 

as LPs cervical e apical foram traçadas. As mensurações das espessuras ósseas 

foram realizadas por meio da ferramenta de régua do software, sendo esta 

posicionada perpendicular à LED (Figura 4.15). As medidas foram realizadas na face 
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vestibular, desde a superfície externa da raiz até a porção mais externa do osso 

alveolar.   

 
Figura 4.15 - Mensuração das espessuras da cortical óssea vestibular, nos terços cervical (Linha 

amarela 6), médio  (Linha amarela 7) e apical (Linha amarela 8). As linhas de 
orientação em amarelo, 1 correspondendo a LED, 2 a LC, 3 a LCO e 4 e 5 as LP 

   
 

 
Ao serem concluídas as mensurações de altura e espessura óssea no 

primeiro molar superior direito, a mesma metodologia foi repetida para o lado 

esquerdo.  

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para as variáveis qualitativas e quantitativas, aplicou-se o teste de Shapiro- 

Wilk (Tabela 4.3) para avaliar a normalidade dos dados. Para os dados normais 

posteriormente, aplicou-se o teste de Kruskall-Wallis. Enquanto, para as variáveis 
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que não apresentaram distribuição normal, foi aplicado o teste Mann-Whitney para 

avaliar se houve associação entre as variáveis. 

Todos os testes foram aplicados utilizando um nível de significância de 5 % (p 

< 0,05). Os procedimentos foram realizados utilizando o software SPSS v.20. 

 
Tabela 4.3 - Valores de média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo e análise de normalidade 

das variáveis quantitativas do estudo. 
 

 
 Media Mediana Desvio padrão Minim

o 

Maximo Shapiro-Wilk 

Idade 34,41 31,00 11,16 21 64 0,000 

Recessão na posição cérvico-apical 

(mm) 

1,56 1,00 1,26 0,0 4,0 0,000 

Recessão na posição mésio-distal (mm) 2,11 2,00 1,47 0,0 5,0 0,000 

Razão da altura óssea 0,34 0,33 0,11 ,140 ,618 0,009 

Espessura no terço cervical 1,15 1,04 0,51 ,274 2,870 0,000 

Espessura no terço médio 0,65 0,53 0,43 ,200 2,478 0,000 

Espessura no terço apical 0,57 0,52 0,30 ,200 1,565 0,000 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Um total de 32 indivíduos foram analisados, entre eles 20 mulheres e 12 

homens, com média de idade de 34,4 anos. De acordo com os critérios de inclusão 

deste estudo, os sujeitos da pesquisa apresentavam todos os elementos dentais, 

sendo que pelo menos um dos primeiros pré-molares superiores apresentava LCNC.  

Em relação à idade dos sujeitos da pesquisa, quanto maior a idade, maior 

prevalência de lesões anguladas foi encontrada, assim como, maior severidade 

(Escore 2 e 3). Portanto, a idade influenciou a presença de lesões anguladas p = 

,016 e lesões mais severas p =,000, como pode ser observado na Tabela 5.1. 

 
 

Tabela 5.1 – Idade média dos sujeitos da pesquisa de acordo com a morfologia e severidade das 
LCNC, assim como o valor de p após a aplicação do Teste de Kruskall-wallis 

 
	   Morfologia Kruskall-wallis 

 Arredondada Angulada  

Idade 27,0a 34,0b ,016 

 Severidade da LCNC Kruskall-wallis 

	   1 2 3  

Idade 26,0 a 44,0 b 47,0b ,000 

 

O gênero, no entanto, não foi estatisticamente signicante nem para a 

morfologia p =,139 (Tabela 5.2) nem para a severidade, p =,308 (Figura 5.1). 
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Tabela 5.2 - Distribuição da quantidade de LCNC por gênero de acordo com a morfologia 

 
 

Morfologia Gênero Total 

 
Masculino Feminino 

 
Arredondada 4 15 19 

 21,1% 78,9% 100,0% 

Angulada 17 25 42 

 40,5% 59,5% 100,0% 

Total 21 40 61 

 

                         
Figura 5.1– Distribuição da severidade das LCNC de acordo com o gênero 

 
 

A presença ou não de distúrbios gástricos também não influenciou a 

morfologia p =,260 da LCNC nem tampouco sua severidade p =,831. Assim como, a 

presença ou ausência de distúrbios gástricos não foram relevantes estatisticamente 

quanto a morfologia (p = 0,789) e severidade das LCNC (p =,220).  

Entretanto, os sujeitos da pesquisa que tinham algum tipo de distúrbio 

gástrico apresentavam maior prevalência de hipersensibilidade dentinária (p=,002). 

O que não occorreu com os sujeitos da pesquisa com algum tipo de hábito 

parafuncional, os mesmos não tiveram diferença significante em relação à 

sensibilidade. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS LCNC 

 

 

Em relação à morfologia das LCNC nos primeiros pré-molares superiores, foi 

encontrada prevalência de lesões anguladas, 68,9% (42) em relação às 

arredondadas 31,1% (19), como mostrado na Figura 5.2.  

                   
Figura 5.2 – Distribuição da morfologia das LCNC 

 
 

As lesões que apresentaram maior severidade (Escores 2 e 3) foram em sua 

maioria anguladas (P < 0,001), demonstrado na Figura 5.3. E a morfologia não foi 

significante em relação à hipersensibilidade dentinária (p = ,961) (Tabela 5.3). 
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Figura 5.3 – Distribuição da severidade das LCNC de acordo com a morfologia 

 
 
Tabela 5.3 – Distribuição da presença ou não de sensibilidade de acordo com a morfologia das LCNC 

 
Morfologia da LCNC Sensibilidade Total 

 Não Sim  

Arredondada 6 13 19 

 31,6% 68,4% 100,0% 

Angulada 13 29 42 

 31,0% 69,0% 100,0% 

Total 19 42 61 

 
 

5.3 PADRÃO OCLUSAL 

 

 

De forma geral, as interferências oclusais e contatos prematuros não 

influenciaram a presença de uma ou de outra morfologia de lesão cervical, assim 

como, sua severidade, devido a uma distribuição semelhante para ambas.  

Em uma análise que levou em consideração a presença de qualquer tipo de 

interferência oclusal, tanto em relação ao contato prematuro quanto de interferências 
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em movimentos excêntricos, para ambas morfologias de LCNC, uma alta frequência 

de interferências foi encontrada. Os dentes com lesões anguladas apresentaram 

uma frequência de interferências de 83,3%, enquanto os dentes com lesões 

arredondadas apresentaram 84,2%. 

Quando cada tipo de interferência foi analisada, as interferências em 

lateralidade do lado de trabalho mostraram distribuição bem semelhante em relação 

a morfologia das LCNC (Tabela 5.4), e não foram estatisticamente significantes nem 

para lesões anguladas nem tampouco para lesões arredondadas (p =,986).  Elas 

também não influenciaram a severidade das mesmas (p =,396).  

 
Tabela 5.4 – Distribuição da presença ou não de interferência em lateralidade do lado de trabalho de 

acordo com a morfologia das LCNC 
 

 
Morfologia Interferência em lateralidade 

(Trabalho) 

Total 

 Não Sim  

Arredondada 9 10 19 

 47,4% 52,6% 100,0% 

Angulada 20 22 42 

 47,6% 52,4% 100,0% 

 29 32 61 

 

O mesmo ocorreu com as interferências em lateralidade do lado de balanceio 

(Tabela 5.5), elas não influenciaram a morfologia das LCNC (p=,689) nem a 

severidade (p =,372). Contatos prematuros presentes no lado oposto dos dentes 

analisados também não foram signicantes nem para morfologia (p =,892) nem para 

severidade (p =,427), Tabela 5.6. 
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Tabela 5.5 - Distribuição da presença ou não de interferência em lateralidade do lado de balanceio de 
acordo com a morfologia das LCNC 

 
 

Morfologia Interferência em lateralidade 

(Balanceio) 

Total 

 Não Sim  

Arredondada 19 0 19 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Angulada 41 1 42 

 97,6% 2,4% 100,0% 

 60 1 61 

 
 
Tabela 5.6 - Distribuição da presença ou não de contato prematuro do lado oposto ao da LCNC 

estudada de acordo com a morfologia das LCNC 
 

Morfologia Contato Prematuro Total 

 Não Sim  

Arredondada 6 13 19 

 31,6% 68,4% 100,0% 

Angulada 14 28 42 

 33,3% 66,7% 100,0% 

 20 41 61 

 

Como 100% dos sujeitos da pesquisa apresentaram facetas de desgaste na 

face oclusal, levou-se em consideração o número de facetas presente nos dentes 

com lesão (1 – cúspide vestibular ou 2 – cúspide vestibular e palatina, 

respectivamente). Nesse contexto, os dados mostraram uma distribuição muito 

semelhantes do número de facetas em relação à morfologia, não havendo diferença 

entre anguladas ou arredondadas (p =,986), Tabela 5.7; nem para a severidade (p 

=,386),Tabela 5.8. 
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Tabela 5.7- Distribuição da presença de 1 ou 2 facetas nos dentes com LCNC de acordo com a      
morfologia das LCNC 

 
 

Morfologia Número de facetas de desgaste Total 

 1 2  

Arredondada 10 9 19 

 52,6% 47,4% 100,0% 

Angulada 22 20 42 

 52,4% 47,6% 100,0% 

 32 29 61 

 
 
Tabela 5.8 - Distribuição da presença de 1 ou 2 facetas nos dentes com LCNC de acordo com a 

severidade das LCNC 
 

 Severidade da LCNC Kruskall-wallis 

	   1 2 3  

Número de  facetas de desgaste 1,0 2,0 2,0 ,386 

 

 

5.4 RECESSÃO GENGIVAL E PERDA ÓSSEA 

 

 
A perda de suporte ósseo foi mensurada clinicamente (utilizando uma sonda 

milimetrada) e por meio de tomografia computadorizada. A presença de recessão 

gengival, mensurada clinicamente, foi significante em relação à morfologia das 

lesões, assim, lesões anguladas apresentaram maior prevalência de recessão 

gengival (p = 0,046). Entretanto, a recessão gengival não influenciou a severidade 

das LCNC (p =,823). Este dado foi confirmado quando as recessões foram 

mensuradas na posição cérvico-apical, diferença estatística foi encontrada para a 

morfologia com p=,012, portanto, maior recessão foi encontrada em dentes com 

lesões anguladas. Fato semelhante ocorreu quando a recessão gengival foi 

mensurada na posição mésio-distal em mm (p=,005),Tabela 5.9. Entretanto, 

nenhuma das duas mensurações mostraram ser significantes para severidade das 
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lesões, na posição cérvico-apical (p=,105) ou na posição mésio-distal 

(p=,193),Tabela 5.10. 

Já por meio da análise das tomografias, quando a razão entre a perda de 

osso da face vestibular e o comprimento da raiz foi analisada, não houve relação 

desta com a morfologia da lesão (Tabela 5.9). Entretanto, a perda influenciou a 

severidade da lesão (p= ,009), sendo que quanto maiores os valores da razão de 

perda óssea, mais severas eram as lesões (Tabela 5.10). 

Ainda por meio das tomografias, quando a espessura da cortical óssea 

vestibular foi analisada nos três terços da raiz, cervical (região da crista), médio e 

apical, o terço cervical foi estatisticamente significante, tanto para a morfologia 

(p=,001) quanto para a severidade das LCNC (p=,044) (Tabela 5.9 eTabela 5.10). 

Portanto, quanto mais delgada era a crista óssea vestibular, maior prevalência de 

lesões anguladas foi encontrada, e mais severas eram as mesmas. 

 
Tabela 5.9 - Valores médios das mensurações do grau de recessão gengival, da altura e da 

espessura da cortical óssea vestibular de acordo com a morfologia das LCNC, assim 
como o valor de p após a aplicação do Teste de Kruskall-wallis 

 
 

	   Morfologia Kruskall-wallis 

 Arredondada Angulada  

Recessão na posição cérvico-apical (mm) 1,0 a 2,0 b ,012 

Recessão na posição mésio-distal (mm) 2,00a 3,0 b ,005 

Razão da altura óssea* 0,32 0,35 ,144 

Espessura no terço cervical 1,30 a 1,00 b ,001 

Espessura no terço médio 0,52 0,53 ,322 

Espessura no terço apical 0,65 0,47 ,268 
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Tabela 5.10 - Valores médios das mensurações do grau de recessão gengival, da altura e da 

espessura da cortical óssea vestibular de acordo com a severidade das LCNC, assim 
como o valor de p após a aplicação do Teste de Kruskall-wallis 

 
 Severidade da LCNC Kruskall-wallis 

	   1 2 3  

Recessão na posição cérvico-apical (mm) 1,0 2,0 2,0 ,105 

Recessão na posição mésio-distal (mm) 2,0 3,0 3,0 ,193 

Razão da altura óssea* 0,33 a 0,33 a 0,52 b ,009 

Espessura no terço cervical 1,04 a 1,00 a 0,70 b ,044 

Espessura no terço médio 0,60 0,52 0,40 ,436 

Espessura no terço apical 0,48 0,59 0,40 ,393 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Para alguns autores caracterizar as LCNC, ou seja, determinar sua 

morfologia, é passo fundamental para auxiliar o estudo sobre seus fatores 

etiológicos 17,19,31,32. Diante de uma etiologia multifatorial que envolve concentração 

de tensão, degradação química e fricção 3,11,15-18, entender como esses fatores 

podem contribuir para a perda de estrutura dental na região cervical e ainda, como 

esses fatores podem modular a morfologia e severidade destas lesões ainda é um 

processo em estudo e, portanto, alvo de muitas especulações.  

As lesões arredondadas, também chamadas de lesões em formato de pires, 

ganharam atenção em trabalhos que demonstraram a influência da degradação 

química, advinda de processos erosivos e corrosivos na perda de estrutura dental na 

região cervical 38. Assim, estas LCNC ficaram caracterizadas como lesões cujo fator 

etiológico predominante era a degradação química e passaram a ser chamadas de 

lesão de erosão 36. 

Posteriormente, as lesões anguladas, também denominadas de lesões em 

cunha, foram designadas como lesões de abfração 20, que seriam formadas 

basicamente por ação de forças oclusais não axiais que geravam flexão do elemento 

dental e, por conseguinte, concentração de tensão que excedia a resistência do 

esmalte gerando microfraturas e posterior perda de estrutura dental 19. Esse 

mecanismo demonstrou, então, que as lesões anguladas ou também chamadas de 

abfrações apresentavam sinais de distúrbio oclusal. Miller et al. 29 afirmaram que os 

achados científicos do seu estudo confirmavam esta teoria, pois em 94,5% das 309 

lesões de abfração existiram facetas de desgaste e outros fatores que indicavam 

distúrbios oclusais, como desoclusão de canino, função em grupo, bruxismo, entre 

outros.  

Desde então, existe um conflito entre as nomenclaturas dadas ao processo de 

formação e a morfologia das LCNC, o que gera controvérsias em relação às 

morfologias das LCNC. No geral, diante de uma lesão de caráter etiológico 

multifatorial a condução dos trabalhos de LCNC, tanto laboratoriais quanto clínicos, 

devem demonstrar a relação dos fatores etiológicos e a presença de LCNC por meio 

da análise de um ou outro fator etiológico que possa ser mais predominante. 
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Entretanto, o quanto a predominância de um fator pode afetar a morfologia e 

severidade das lesões ainda não foi relatada na literatura.  

As LCNC podem apresentar diversas morfologias, que são classificadas de 

diferentes formas por diferentes autores 21,29,32. Neste estudo, o critério utilizado para 

determinar a morfologia das lesões foi o ângulo formado entre as paredes coronária 

e gengival da lesão. Assim, em conformidade com outros autores 29,32, as lesões 

com ângulos retos foram chamadas de anguladas e lesões com ângulos 

arredondados chamadas de arredondadas. Em relação à severidade, esta foi 

mensurada de acordo com o Índice de Desgaste Dental, introduzido por Smith e 

Knight 69, que permitiu classificar as lesões em 3 níveis de severidade. É fato, no 

entanto, que podemos encontrar variações destas morfologias e severidades, 

dependendo da região estudada (região posterior ou anterior) 32, assim como, 

dependendo da classificação dada as paredes que circundam a lesão, e ainda, 

segundo quantas destas paredes são incluídas para determinar sua morfologia 32.  

Vários estudos clínicos que analisaram a morfologia de LCNC demonstraram 

uma distribuição muito semelhante entre anguladas e arredondadas 21,29,32,60-62, 

como demonstrado na Error! Reference source not found. presente no capítulo de 

Revisão da Literatura deste estudo. Já no presente trabalho, as lesões anguladas 

apresentaram maior prevalência (68,9%) em relação às arredondadas (31,1%). Além 

disso, as anguladas apresentaram maior severidade do que as arredondadas, fato 

confirmado pelo estudo de Piotrowski et al17 que também demontrou maior 

severidade para as lesões wedge-shaped. O que é coerente com o fato de que 

lesões anguladas tendem a perder estrutura dental progressivamente na região de 

fundo ou de ângulo. Já que, diante de uma sinergia de fatores como, altos nivéis de 

tensão 65,66 e degradação ácida, a região de fundo é a mais afetada 44,45,50. Portanto, 

maior profundidade de perda é encontrada em lesões com ângulos agudos.  

O livro do Autor Garone-Filho 35 elucidou sobre como forças oclusais 

poderiam atuar na morfologia das LCNC.  Em seu livro o autor afirmou que lesões 

anguladas estavam relacionadas a forças inclinadas aplicadas sobre o elemento 

dental e que lesões arredondadas estavam relacionadas a aplicação de forças 

axiais. Esta afirmação foi justificada pelo autor baseada em achados clínicos, nos 

quais, a área de facetas de desgaste em pré-molares inferiores, foi analisada. O 

autor 35 relatou que dentes com facetas de desgaste com características de uma 

área plana encontradas na face oclusal da cúspide vestibular apresentavam LCNC 
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com características de lesões arredondadas. Já dentes com presença de facetas de 

desgaste inclinadas na face vestibular da cúspide vestibular apresentavam lesões 

anguladas.  

Dessa forma, na tentativa de estabelecer como as forças oclusais poderiam 

influenciar a morfologia das LCNC, foi necessário, a princípio, entender como os 

estudos anteriores avaliavam a influência das forças oclusais na presença das 

LCNC. Vários trabalhos já haviam demonstrado que forças laterais aplicadas sobre o 

dente geravam flexão e posterior concentração de tensão na região cervical, e que 

este processo era um fator relevante para a compreensão das LCNC 24,34,40,45,50. 

Dessa forma, os estudos clínicos que analisaram a influência das forças oclusais na 

formação das LCNC observaram em sua maioria dados clínicos da evidência da 

presença de forças oclusais inclinadas que poderiam estar sendo aplicadas sobre o 

elemento dental, ou sobre os elementos dentais 1,7,19,12,22,54,55. Estas evidências na 

sua maioria envolviam o estudo da presença ou não de hábitos parafuncionais como 

o bruxismo e/ou apertamento dental 7,12,52,22, assim como, presença de facetas de 

desgaste 5,22,52,54 e análise da presença de alguma interferência oclusal durante os 

movimentos mandibulares 2,3,6,11,17,33,54,29,56,57. Isto porque acredita-se que tanto a 

presença de hábitos parafuncionais quanto de interferências oclusais geram 

carregamentos laterais sobre o dente. E ainda, que na oclusão patológica os 

resultados da desarmonia oclusal são observados na forma de facetas de desgaste 

e, segundo Suzuki et al. 77, que o desgaste oclusal do esmalte é maior quando há 

contato direto entre os dentes, sem a presença do bolo alimentar. Este tipo de 

contato direto é mais frequente e intenso com os movimentos parafuncionais.  

Normalmente as facetas de desgaste são atribuídas a muitas variáveis que 

podem ocorrer simultaneamente ou não: hábitos parafuncionais, regurgitação ácida 

e fatores diários da dieta, interferências e traumas oclusais. A extensão das facetas 

de desgaste pode variar de pequeno ponto restrito ao esmalte até grande área que 

atinge esmalte e dentina 78. É possível ainda classificaar as facetas em localizadas, 

quando encontradas em um único dente, ou generalizadas, quando múltiplos dentes 

são afetados 78.  

No presente estudo, foram analisados os fatores que podem gerar forças 

laterais sobre os primeiros pré-molares superiores. Inicialmente foram coletados 

dados da presença ou não de bruxismo e/ou apertamento dental, por meio de 

anamnese, na qual dados da percepção do próprio indivíduo ou relato de terceiros 
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sobre o ranger dos dentes. Posteriormente, dados clínicos como, fadiga muscular, 

facetas de desgaste com exposição de dentina e hipertrofia do músculo masseter 

durante o fechamento bucal, foram coletados 12. A partir da confirmação tanto por 

meio da anamnese quanto do exame clínico da presença do hábito parafuncional, o 

mesmo era computado. Os dois métodos de análise foram utilizados devido às 

controvérsias na literatura quanto à forma ideal de estabelecer se um indivíduo tem 

ou não bruxismo/ apertamento dental 7,12,22,52, já que grande parte dos trabalhos 

ficam à mercê da percepção dos indivíduos, os quais podem não ter a capacidade 

de perceber os sinais clínicos de desgaste dental e dor muscular. Na análise dos 

dados, a presença ou não de hábitos parafuncinais como o bruxismo e o 

apertamento dental não foram suficientes para determinar uma maior prevalência de 

lesões anguladas ou arredondadas, nem tampouco, para determinar sua severidade.  

Quanto a coleta de dados da presença de contato prematuro e interferências 

em movimentos excêntricos, foram realizados exame clínico de manipulação e 

análise dos modelos montados em articulador. Na presença de uma oclusão 

mutuamente protegida, também conhecida como oclusão com proteção pelo canino 

ou oclusão orgânica, o periodonto mantem-se saudável e há mínimo desgaste 

dental. Neste caso, os dentes devem estar organizados de tal forma que o 

sobrepasse dos dentes anteriores impeça que os posteriores tenham algum contato 

do lado de trabalho, assim como, no lado de balanceio. Na posição de máxima 

intercuspidação, que coincide com a posição de mandíbula retruída, observa-se que 

à medida que todos os dentes posteriores estão em contato, com as forças sendo 

dirigidas no sentido do eixo longitudinal dos dentes, os dentes anteriores 

apresentam-se levemente fora de contato, livrando-se das forças oblíquas que 

existiriam se houvesse contato 77. Portanto, a dinâmica oclusal organiza-se de tal 

forma que as forças sejam direcionadas para a direção do longo eixo do dente 78.  

Em uma análise geral dos indivíduos deste estudo, uma alta frequência da 

presença de interferências oclusais foi encontrada, o que reforça a ideia de que 

forças oclusais fora do longo eixo dental estão relacionadas a presença de LCNC. 

Além disso, quando esta frequência foi analisada para a morfologia das lesões, tanto 

para as lesões anguladas (83,3%) quanto para as arredondadas (84,2%), uma 

grande prevalência de interferências também foi encontrada.  

Sabe-se que a presença de contatos prematuros durante o fechamento 

mandibular tende a gerar deslizamentos mandibulares e aumentar a frequência ou 
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intensidade das forças lateriais nos dentes 79. Segundo Fernandes Neto 79, estes 

deslizamentos podem acontecer em três direções distintas (anterior, em direção à 

linha média da face ou contrária à linha média da face), a depender do tipo de 

contato prematuro 79. Quando o contato oclusal deflectivo ocorre entre a estrutura 

oclusal mesial (aresta longitudinal, vertente triturante ou crista marginal) do dente 

superior e a estrutura oclusal distal do dente inferior, o deslizamento mandibular será 

na direção anterior, gerando forças laterais em dentes anteriores. Quando o contato 

oclusal deflectivo ocorre entre a vertente lisa de uma cúspide funcional (palatina 

superior e vestibular inferior) e a vertente triturante de uma cúspide não funcional 

(vestibular superior e lingual inferior), o deslizamento mandibular será em direção à 

linha média, gerando forças laterais nos dentes posteriores do lado oposto 79. Por 

último, quando o contato oclusal deflectivo ocorre entre as vertentes triturantes de 

duas cúspides funcionais (palatina superior e vestibular inferior), o deslizamento 

mandibular será na direção contrária à linha media, gerando forças laterais, 

comprometendo a harmonia dos dentes posteriores do lado oposto 79. Dessa forma, 

a fim de determinar alguma relação entre a presença de contatos prematuros e as 

LCNC, foram coletados dados do tipo de contato prematuro presente em cada caso, 

com interesse especial nos contatos que provocavam deslizamentos mandibulares 

em direção à linha media ou contrária à linha. A partir do conhecimento do tipo de 

deslize mandibular presente, o dado da presença ou não de contato prematuro do 

lado oposto ao dente com lesão em questão, era anotado na ficha clínica e 

posteriormente confirmado, por meio da análise dos modelos em articulador.   

Após análise dos dados verificou-se uma distribuição bem semelhante deste 

tipo de contato prematuro (do lado oposto ao dente analisado) para ambas as 

morfologias de LCNC (anguladas e arredondadas). Assim, este dado não foi fator 

modulador da morfologia e severidade da LCNC.  

As interferências oclusais dificultam ou impedem os movimentos 

mandibulares excursivos de protrusão, trabalho e balanceio, e geram forças laterais 

nos dentes antagonistas 79. Neste estudo, as mesmas também foram avaliadas por 

meio de exame clínico de manipulação e análise dos modelos montados em 

articulador. Pode-se observar que a distribuição entre lesões anguladas e 

arredondadas foi muito semelhante entre indivíduos com ou sem a presença de 

interferências. Esse fato também ocorreu para análise da severidade das LCNC.  
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As facetas de desgaste descrita por vários autores como resultado de uma 

desarmonia da dinâmica oclusal ou da presença de hábitos parafuncionais foram 

analisadas 78,79. Neste caso, 100% dos sujeitos da pesquisa apresentaram faceta de 

desgaste, porém, elas estavam presentes em diferentes posições, ora na cúspide 

vestibular (não-funcional) e ora nas duas cúspides, palatina (funcional) e vestibular 

(não-funcional). Assim, a análise das facetas de desgaste foi realizada baseada na 

quantidade de facetas de desgaste por dente, 1 (vestibular) ou 2 (palatina e 

vestibular), de acordo com a cúspide envolvida. Na avaliação dos dados nenhuma 

relação foi encontrada entre o número de facetas de desgaste e a morfologia e 

severidade das lesões. Dessa forma, as evidências da presença de forças laterais 

não foram significantes para determinar a morfologia e severidade das LCNC.  

Na observação, entretanto, das características gerais dos sujeitos da 

pesquisa, a idade foi um fator relevante. Indivíduos com idade mais avançada 

apresentaram prevalência de lesões anguladas e mais severas (Escore 2 e 3). 

Vários estudos clínicos demonstraram que indivíduos com idade mais avançada 

apresentam maior prevalência de LCNC 1,6-10. Estes estudos afirmam que os dentes 

de pacientes com mais idade estão expostos aos fatores etiológicos que causam as 

LCNCs a mais tempo 1,9,11. Além disso, esses indivíduos apresentam maior 

prevalência de LCNCs devido a fragilidade e efeitos cumulativos dos dentes em 

função com o avançar da idade. Um dos efeitos cumulatidos relatados é a presença 

de recessão gengival 1,11 que levaria à exposição e posterior degradação do 

cemento e dentina. Isto poderia, portanto, explicar porque lesões anguladas e mais 

profundas foram na sua maioria encontradas em indivíduos com mais idade. Quando 
o gênero foi analisado, nenhuma relação entre uma maior prevalência de lesões 

anguladas ou arredondadas foi encontrada, assim como, para a severidade das 

lesões.  

Com os fatores etiológicos em mente, outro dado coletado foi a presença ou 

não de algum tipo de distúrbio gástrico. Sabendo que esses distúrbios são fatores de 

degradação endógena da estrutura dentária, a presença de refluxo gástrico 

esofágico foi uma variável analisada. O refluxo gastroesofágico tem sido relatado na 

literatura como um dos principais coadjuvantes que influenciam a presença de LCNC 

e muitas vezes os autores tentam relacioná-lo à presença de lesões arredondadas 
80,81. No entanto, diante da análise de indivíduos que apresentaram esse distúrbio, a 
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frequência da presença de lesões arredondadas ou anguladas não foi 

estatisticamente significante. Portanto, neste estudo não houve relação direta entre 

a presença de lesões arredondadas em indivíduos com refluxo, nem  mesmo com a 

severidade das lesões. Entretanto, um dado interessante, foi que a 

hipersensibilidade dentinária foi mais prevalente nos indivíduos com refluxo em 

relação aos indivíduos sem este distúrbio gástrico. Esse fato demonstra a presença 

da degradação química na perda de estrutura dental cervical e confirma o caráter 

multifatorial da presença das LCNC. 

A partir do momento no qual a idade foi fator modulador significante para 

determinar a prevalência de uma ou outra morfologia e severidade das LCNC, e 

sabendo ainda, que um dos efeitos cumulativos relatados como responsáveis pela 

alta frequência de LCNC em indivíduos com mais idade era a recessão gengival 1,11, 

foram coletados dados em relação ao suporte ósseo.  

Clinicamente, na recessão gengival ocorre um deslocamento apical da 

margem gengival, que leva à exposição da superfície radicular 82. A recessão 

gengival pode ser causada por inflamação de origem bacteriana, trauma oclusal, 

presença de freios e bridas, procedimentos restauradores e ortodônticos 

iatrogênicos 82. Assim, sendo o periodonto de revestimento o reflexo morfológico do 

periodonto de sustentação, o deslocamento gengival também pode ser uma 

consequência de uma perda óssea 83.  

Há vários autores que relatam que os pré-molares apresentam a maior 

prevalência de recessão gengival 13,14. Essa relação é justificada devido à presença 

de um biótipo gengival fino decorrente de um perfil ósseo anatômico delgado quando 

comparado ao da região de dentes anteriores e molares, o que favorece o 

aparecimento e progressão das recessões gengivais 84. Além disso, há vários relatos 

na literatura da significativa relação da presença de recessão gengival e a presença 

de LCNC 1,13. Isto porque, na presença de uma recessão gengival ocorre a 

exposição de tecido radicular dental, que em um processo inicial apresenta uma fina 

camada de cemento e rapidamente é degradada expondo dentina radicular. Uma 

vez que a dentina é um tecido facilmente degradado, a perda do mesmo ocorrerá 

progressivamente.  

Entretanto, quanto à morfologia das LCNC, é fundamental entender que a 

redução progressiva da altura óssea é um fator biomecânico desfavorável para a 
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distribuição de tensões ao longo da estrutura dentária, principalmente para a região 

cervical. Assim, quanto maior a perda óssea maior será o momento de força 77 

gerado no dente e maior concentração de tensão ocorre na região cervical.  

Assim, dados clínicos e de tomografias computadorizadas foram avaliados, 

em relação às proporções no sentido cérvico-apical e mésio-distas da recessão 

gengival, bem como, da perda óssea vertical presente na face vestibular e 

espessura da cortical óssea vestibular de primeiros pré-molares superiores. 

Vários estudos 87,88 de recessão gengival utilizam a classificação de Miller 88 

como um critério clínico para determinar a severidade das recessões. Miller 88 

classificou as recessões gengivais de acordo com o nível da margem gengival em 

relação à junção mucogengival (JMG) e com o grau de perda óssea interproximal. 

Porém, vale ressaltar que esta classificação é utilizada para determinar uma maior 

precisão no prognóstico com relação à previsibilidade do recobrimento radicular. 

Neste estudo, entretanto, a classificação de Miller não foi utilizada, já que, neste 

caso, precisava-se mensurar quantitativamente a perda gengival 88.  

Neste estudo, a mensuração da recessão gengival foi obtida da JAC 

(referencial anatômico) até a margem gengival livre, em posição mais apical na face 

vestibular, utilizando-se sonda periodontal milimetrada. Já para mensurar a altura e 

espessura dol osso vestibular foram utilizadas tomografias computadorizadas do tipo 

Cone Beam (TCCB). Já que, diferentemente de outros exames de imagem, como a 

radiografia, a TCCB permitiu a visualização da espessura e o nível das tábuas 

ósseas que recobrem os dentes por vestibular e lingual 89. A análise óssea foi 

realizada apenas para a face vestibular por duas razões, 1) devido à maior 

prevalência de recessão gengival na face vestibular; e 2) porque 99% das LCNC 

estão presentes na face vestibular.   

Após a análise dos dados foi possível observar que os dentes que 

apresentavam lesões anguladas possuíam recessões gengivais mais extensas, 

tanto na avaliação no sentido cérvico-apical quanto no sentido mésio-distal, fato 

confirmado pelo estudo de Piotrowski et al.17. Quando os dados das tomografias de 

perda óssea em relação ao comprimento da raiz na face vestibular foram analisados, 

os mesmos influenciaram a presença de lesões mais severas.  

Em relação à espessura do osso da face vestibular, sabe-se que a espessura 

da cortical alveolar maxilar apresenta medidas que apontam para uma menor 

espessura na região posterior do que na anterior, porém, quando caminhamos para 
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cervical, na região palatina, encontramos um aumento na espessura, o que não 

acontece na região vestibular 89,90. Assim, quando a espessura do osso da face 

vestibular nos três terços radiculares foi avaliada, a região cervical, de crista óssea 

apresentou ser fator significante para determinar a morfologia das LCNC. Quanto 

menor a espessura maior prevalência de lesões anguladas foram encontradas. Além 

disso, a espessura óssea delgada da face vestibular também determinou uma maior 

prevalência de lesões mais severas (Escore 2 e 3).  

Dessa forma, pode-se inferir que quanto maior a perda em altura e menor 

espessura óssea, maior é o momento de força gerado no dente e, por conseguinte, 

maior concentração de tensão ocorrerá na região cervical. Portanto, LCNC 

anguladas em dentes com perda de altura óssea e espessura fina, acabam sendo 

mais suscetíveis à perda progressiva de estrutura dental. 

Considerando as limitações de um estudo transversal, não foi possível 

determinar as variáveis de causa e efeito dos fatores que influenciam a morfologia 

das LCNC. Entretanto, foram colhidas informações importantes que podem nortear a 

escolha de uma ou outra variável para estudos futuros de LCNC. Assim como, 

caracterizar e agrupar dados de um estado de saúde/doença que são fundamentais 

para dar suporte para gerar hipóteses de trabalhos que ainda não são suportados 

pela literatura. Assim, dentro das limitações do estudo, este trabalho demonstrou 

que o suporte ósseo é dado relevante para o estudo das LCNC. Além disso, 

baseado nos achados desta pesquisa é possível fazer especulações sobre o porquê 

da presença de uma maior prevalência de LCNCs na face vestibular, em torno de 

99% em relação às faces palatina e lingual. Se a recessão gengival e a perda óssea 

podem ser fatores moduladores da morfologia e severidade das LCNC, pode-se 

também acreditar que as lesões estejam presentes em sua maioria na face 

vestibular, devido à menor altura e espessura óssea encontrada na mesma 58. O que 

provavelmente poderia levar à exposição do tecido dental que, consequentemente, 

fica susceptível à degradação química e a maiores níveis de tensão.  

Portanto, fica evidente que a presença de interferências oclusais e distúrbio 

gástrico apresentam relação com a presença das LCNC. Além disso, o equilíbrio 

entre as forças oclusais, estruturas dentais e de suporte demostra que o 

pensamento de forma integrada é o caminho para entender os fatores que podem 

comprometer o elemento dental na região cervical. E quanto à morfologia das 
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lesões, é importante ressaltar que elas podem estar em constante alteração, já que, 

a perda de estrutura é um processo dinâmico e multifatorial.   
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados deste trabalho é possível concluir que: 

 

• Não houve associação direta entre as forças oclusais, a morfologia e 

severidade das LCNC. Carregamentos predominantemente laterais 

evidenciados pela presença de hábitos parafuncuinais como, bruxismo e 

apertamento dental, e a presença de interferências oclusais não 

influenciaram a prevalência de uma ou de outra morfologia de LCNC 

(Angulada ou arredondada), nem tampouco sua severidade. 

 

• Em relação as características gerais dos sujeitos da pesquisa, a idade 

mais avançada foi um fator determinante para a morfologia e severidade 

das LCNC. Indivíduos com mais idade apresentam prevalência de 

lesões anguladas e mais severas (Escore 2 e 3). 

 

• O suporte gengival e ósseo também foram significantemente relevantes. 

A presença de recessões gengivais mais extensas e a espessura da 

crista óssea da face vestibular mais delgada, mostraram associação 

com a morfologia angulada das LCNC. Além disso, a espessura da 

crista e a altura óssea determinaram a prevalência de LCNC mais 

severas.  
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ANEXO A - Aceite do Comitê de Ética em Pesquisas Humanas  
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ANEXO B - Cálculo Amostral 
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ANEXO C - Ficha clínica  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Faculdade de Odontologia 

Programa de Reabilitação de pacientes com  

lesão cervical não cariosa e hipersensibilidadedentinária. 
PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

Prontuário n° ________________.  

Nome:______________________________________________________________RG : 

___________________ Órgão Expedidor ____________  

CPF n°.__________________________-______  

Data de Nascimento _______/_____________/________             Sexo: F (  )  M (  )  

Naturalidade_____________________Nacionalidade_________________________ 

Estado Civil ___________________Profissão _____________________________  

Endereço Residencial:_________________________________________________ Endereço 

Profissional:_________________________________________________  

Contato Pessoal:______________________________________________________ 

Contato Terceiros:_____________________________________________________ 

Encaminhado por:_____________________________________________________ 

            ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS BEM, 

COMO AUTORIZO O(S) PROFISSIONAL (IS) A REALIZAR (EM) TODOS OS PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA O MEU TRATAMENTO.  

Uberlândia-MG,_____/____________ /________      

Nome do Paciente: ___________________________________ 

Assinatura do Paciente/Responsável 

 

FICHA DE ANAMNESE 

Queixa Principal:______________________________________________________ 

História da Doença Atual: _______________________________________________ 

Está em tratamento médico? ( ) não   ( )sim:    

Qual:_______________________________________________________________ 

Está usando medicação?   ( ) não   ( )sim:        

Qual:_______________________________________________________________ 

 

Alergia (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Anemia (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Hepatite (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Sífilis (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 



90 

HIV (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Tuberculose (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Asma (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Fumante (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Alcoolista (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Herpes/Aftas (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Gravidez (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Desmaios (   ) SIM (  )NÃO (   )NÃO SEI 

Febre Reumática (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Diabetes (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Epilepsia (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Problemas de Cicatrização (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Distúrbios Psicológicos (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Endocardite Bacteriana (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Problemas Hepáticos (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Problemas Renais (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Problemas Cardíacos (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Hipertensão Arterial (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Já foi Operado? (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Tumor (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

Já foi internado? (   ) SIM (   )NÃO (   )NÃO SEI 

 

Qualidade da higiene oral:  (   ) Ruim   (    ) Regular   (    ) Boa    (    ) Muito Boa. 

Outras Informações:__________________________________________________ 

 

DISFUNÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR:* 

 

É difícil abrir a boca? (   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

É difícil mover a mandíbula 

de um lado para o outro? 

(   ) Sempre  ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

Sente fadiga muscular 

quando mastiga? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

Sente dores de cabeça 

freqüentemente? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

Sente dores na nuca ou o 

pescoço enrijecido? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

Sente dores na articulação 

do crânio com a mandíbula? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 



91 

Tem estalos na abertura 

e/ou fechamento da boca? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

Considera-se uma pessoa 

nervosa? 

(   ) Sempre (  ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

( ) Nunca 

 

QUESTIONÁRIO PARAFUNÇÃO:* 

Costuma ranger os 

dentes? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Costuma apertar os 

dentes 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Pressiona a língua 

contra os dentes? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Costuma bocejar? (   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Costuma morder 

lábio, bochecha e 

língua? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Costuma morder 

objetivos, com 

caneta, clips, etc.? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Costuma roer 

unhas? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

Realiza escovação 

com força 

excessiva? 

(   ) Sempre ( ) Quase 

Sempre 

(   ) Algumas 

Vezes 

(   ) Quase 

Nunca 

(   ) Nunca 

*Adaptado; Brandini DA, Pedrini D, Panzarini SR, Benete IM, Trevisan CL. Clinical 

evaluation of the association of noncariou  cervical lesions, parafunctional habits, and TMD diagnosis. 

Quintessence International ( 2012), volume 43, número 3 

 

BIOCORROSÃO:* 

 

Fatores 

Endógenos 

(   ) Bulimia 

(   ) Anorexia 

(    ) Gastrite (  ) Refluxo 

Gastrointestinal 

Fatores 

Exógenos 

(    ) Consumo de 

bebidas ácidas (sucos, 

vinhos, etc) 

 

Quais:  

 

 

(   ) Hábitos Ocupacionais 

- gases industriais, 

ácidos. 

(   ) Natação  

(   ) Consumo de 

alimentos ácidos 

(frutas cítricas, molhos, 

etc). 

Quais: 
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      *Modelo inspirado em diagrama contido em: GRIPPO, et al. Abfraction, Abrasion, 

Biocorrosion,and the Enigma of NCCLS.Journal of Estehetic and Restorative Dentistry,Vol.24,2011 

 

Outros Fatores:_____________________________________________________ 

 

EXAME FÍSICO 

GERAL: ____________________________________________________________ EXTRA-

ORAL:_______________________________________________________  

INTRA-ORAL: ________________________________________________________  

  

 EXAME DENTAL – DESCRIÇÃO DENTE A DENTE 

Dente A/E: Dente 

Ausente ou 

Extraído 

HIG: Dente 

Hígido  

CAD: Dente 

Cariado 

RS: 

Restauração 

Satisfatória 

RI: Restauração 

Insatisfatória 

18    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

17    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

16      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

15     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

14     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

13     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

12     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

11     (  ) A  (  ) R(   (  ) A  (  ) R 

21     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

22    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

23      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

24     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

25     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

26    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

27    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

28     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

38     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

37     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

36    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

35      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

34      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

33      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

32      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

31      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 
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41      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

42      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

43     (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

44      (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

45    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

46    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

47    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

48    (  ) A  (  ) R (  ) A  (  ) R 

*A = Restauração de Amálgama e R= Restauração de resina composta. 

 

PALPAÇÃO MUSCULAR 

Masseter Sem dor (   ) Dor (   )  

Temporal Sem dor (   ) Dor (   )  

Pterigoideo medial Sem dor (   ) Dor (   )  

Pterigoideo lateral Sem dor (   ) Dor (   )  

Sub-mandibular Sem dor (   ) Dor (   )  

 

HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA: 

 

Dente com 

Hipersensibildade: 

_________ 

Tipo de dentina exposta 

(   ) Secundária (   )Terciária 

Possível fator etiológico para 

exposição: 

_________________________ 

Nível de 

Hipersensibilidade   

 

1         2         3        4        5        6       7       8       9       10 

Dente com 

Hipersensibildade: 

_________ 

Tipo de dentina exposta 

(   ) Secundária (   )Terciária 

Possível fator etiológico para 

exposição: 

_________________________ 

Nível de 

Hipersensibilidade   

1         2         3        4        5        6       7       8       9       10 

Dente com 

Hipersensibildade: 

_________ 

Tipo de dentina exposta 

(   ) Secundária (   )Terciária 

Possível fator etiológico para 

exposição: 

_________________________ 

Nível de 

Hipersensibilidade   

1         2         3        4        5        6       7       8       9       10 

Dente com 

Hipersensibildade: 

_________ 

Tipo de dentina exposta(   ) 

Secundária (   )Terciária 

Possível fator etiológico para 

exposição: 

_________________________ 

Nível de 

Hipersensibilidade   

1         2         3        4        5        6       7       8       9       10 
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FATORES OCLUSAIS 

Presença de Interferência oclusal 

Máxima intercuspidação (MIH) - Relação Cêntrica (RC) 

Lateralidade lado esquerdo (Le) - Balanceio lado esquerdo (Be) 

Lateralidade lado direito (Ld) - Balanceio lado direito (Bd) 

Protrusão (Pr) 

Dente:_______Cúspide:____________Vertente:_______________  

(  ) MIH    (  ) RC    (  )Le     (  ) Be     (  )Ld      (  ) Bd     (  )Pr 

Dente:_______Cúspide:____________Vertente:_______________ 

(  ) MIH    (  ) RC    (  )Le     (  ) Be     (  )Ld      (  ) Bd     (  )Pr 

Função em grupo  

 (  )Le  (  )Ld       Dentes: _______________________________________ 

Função em grupo  

 (  )Le  (  )Ld       Dentes: _______________________________________ 

 

 

REGISTRO DA MAGNITUDE DA FORÇA OCLUSAL MÁXIMA 

  

Lado esquerdo                 

 

Lado direito 

1)_______N  1)_______N  

2)_______N  2)_______N  

3)_______N 3)_______N 

 

 

Índice de desgaste dental 

Durante o exame clínico pode –se observar presença de algum hábito parafuncional: Sim (   ) Nào (   ) 

Qual : __________________________________________________________ 

Score Superfície Critério 

0 V/L/O/I Sem características de perda superficial de esmalte 

1 V/L/O/I Presença de perda superficial de esmalte 

2 V/L/O 

 

 

I 

Perda de esmalte expondo menos de um terço da 

superfície dentinária 

 

Perda de esmalte com exposição dentinária 

3 V/L/O 

 

 

I 

Perda do esmalte expondo mais de um terço da superfície 

dentinária 

 

Perda do esmalte e substancial perda de dentina 
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4 V/L/O 

 

I 

Completa perda do esmalte, ou exposição pulpar ou 

exposição de dentina secundária 

Polpa exposta ou exposição de dentina secundária 

 

Dente Score /Superfície Dente Score /Superfície 

    

Dente Score /Superfície Dente Score /Superfície 

    

 

AVALIAÇÃO PERIODONTAL 

 

Presença de placa bacteriana: (  )sim  (  )não 

Presença de sangramento à sondagem: ( )não  ( )sim 

Dentes:_________________________________________________________ 

Profundidade de sondagem > 3mm: ( )não ( )sim 

Dentes:_________________________________________________________ 

Presença de recessão gengival: Em dentes com LCNC: (  )não  (  )sim  

                                          Em dentes sem LCNC: (  )não  (  )sim 

 

Classificação das recessões gengivais segundo Miller: 

Dente:________ Classe:________  

Dimensões:________mm cervico-apical, _______mm mesio-distal 

Dente:________ Classe:________  

Dimensões:________mm cervico-apical, _______mm mesio-distal 

 

 

Características das LCNCs 

Dente: 

Critério Classificação 

Formato Angulada (  ) 

Arredondada (  ) 

Altura cérvico-

gengival 

Envolvendo a junção amelo-cementária (  ) 

Abaixo da junção amelo-cementária  (  ) 

 

Severidade* 

Escores 

1- Defeito com profundidade <1 mm (  ) 

2- Defeito com profundidade entre 1 e 2 mm (  ) 

3- Defeito com profundidade >2mm (  ) 
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Plano de Tratamento 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Data Procedimento Pac. Aluno Prof. 

 (   ) Ajuste Oclusal    

 (   )Tratamento de  HD     

Dentes (          ) 

Protocolo utilizado:_________________________. 

   

  (   ) Rest. da LCNC com resina composta 

Dentes (          )  

 Cor  (  ) A2  (  ) A3  (  ) A3,5  (  ) C2  (  ) C3 

Números de incrementos: 

Tipo de lesão: 

Dimensões da lesão: cévico-apical_________ 

Vestíbulo-palatina________ 

Marca Resina:__________________________. 

Marca Sistema Adesivo:__________________. 

   

 (   ) Rest. da LCNC com Ionômero de Vidro     

(   ) Proteção Pulpar Indireta – (  ) C. IOV    (  )C. HCa 

   

(  )Instruções quanto aos hábitos parafuncionais 

(  ) Orientação de saúde bucal/Profilaxia  

   

Tratamento Periodontal 

(  )Não cirúrgico 

(  )Cirurgia de enxerto epitelizado 

(  )Cirurgia de enxerto de tecido conjuntivo  

(  ) Outros:________________________________ 

   

 

Declaro que as informações acima prestadas são totalmente verdadeiras. 

Uberlândia-MG _______/____________ /________ 

____________________________________ 

                                          Assinatura  do Paciente ou seu Responsável Legal 
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ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada 

“Influência das forças oclusais na morfologia das lesões cervicais não cariosas: 

estudo clínico e análise por elementos finitos”, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores Paulo Vinícius Soares, Josete Barbosa Cruz Meira e Fabrícia Araújo 

Pereira.  

O objetivo desta pesquisa é entender como as forças de mordida influenciam 

a formação e progressão de Lesões cervicais não-cariosas. Para isso serão 

coletados dados do modo como você movimenta a mandíbula para a direita, 

esquerda, pra frente e durante o fechamento da boca. Os dados serão obtidos 

através de exame clínico, modelos dos arcos dentais e tomografia computadorizada.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser obtido pela 

pesquisadora Fabrícia Araújo Pereira em sua primeira consulta na Clínica de 

Extensão em Lesão cervical não cariosa, onde seu tratamento será realizado.  

Os dados obtidos serão agrupados com os de outros pacientes e analisados 

para podermos publicar os resultados da pesquisa. De qualquer forma, em nenhum 

momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e 

ainda assim, a sua identidade será preservada. Toda a avaliação das informações 

será feita apenas pelos pesquisadores, sem a utilização do seu nome. Já que, será 

utilizado um código que identificará cada paciente. 

Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa.  

Os riscos envolvidos nesta pesquisa estão relacionados à utilização de 

tomografia computadorizada devido à exposição à radiação ionizante. Porém, você 

será devidamente protegido com o protetor de tireóide e o avental de chumbo e o 

aparelho estará devidamente regulado para que não haja o uso excessivo de 

radiação no exame. Os procedimentos serão realizados segundo as normas e 

requisitos de segurança exigidos pela portaria nº453 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária, que regula e normatiza a radiação ionizante no Brasil. 

O benefício desta pesquisa é indireto, ou seja, os resultados melhorarão a 

identificação dos fatores que estão envolvidos na formação das lesões cervicais 
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não-cariosas, assim como no tratamento destas lesões. No entanto, o tratamento 

necessário para as lesões cervicais não-cariosas, assim como, o seu 

encaminhamento para outras clínicas específicas caso haja necessidade de algum 

tratamento relacionada a presença de cárie e doença periodontal estão garantidos. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

prejuízo ou coação. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará 

com você.  

Se você tiver dúvida a respeito de qualquer palavra ou informação deste 

Termo, por favor peça explicação à pesquisadora Fabrícia Araújo Pereira. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: 

Paulo Vinícius Soares, Josete Barbosa Cruz Meira e Fabrícia Araújo Pereira, no 

telefone 3218 2255 ou na Av. Pará 1720 Bloco 4L A sala 42 Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Poderá também entrar em 

contato com o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo: Av. Professor Lineu Prestes, nº 2227, 

Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05.508-900; fone: 11 - 3091-7960; e 

com o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

de Uberlândia: Av. João Naves de Ávila, nº 2121, bloco A, sala 224, Campus Santa 

Mônica – Uberlândia –MG, CEP: 38408-100; fone: 34-32394131. 

 

Uberlândia, ....... de ........de 201....... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura dos pesquisadores 

 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido 

devidamente esclarecido.  

______________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 


