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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de um protocolo de higienização 

para pacientes que fazem uso de expansores maxilares fixos com cobertura oclusal 

de acrílico. Material e Métodos: O estudo clínico randomizado cego foi composto de 

13 pacientes entre 8 a 11anos, na dentadura mista divididos em 2 grupos: 1-grupo 

intervenção, escovação com dentifrício fluoretado e enxaguatório bucal com aplicação 

local com o antisséptico Plax Ice Infinity® (CPC) duas vezes ao dia; 2- grupo controle, 

escovação com dentifrício fluoretado. No dia da instalação do aparelho (T1), foram 

realizadas as mensurações clínicas periodontais em 3 sítios dos segundos molares 

decíduos superiores, direito e esquerdo. Os aparelhos de expansão permaneceram 

instalados por 4 meses e no dia da remoção (T2), realizou-se uma nova coleta dos 

dados periodontais. Também foram realizadas coletas do biofilme supragengival para 

análise da microbiota em T1 e T2, utilizando a técnica de Hibridação DNA-DNA 

(Checkboard DNA-DNA). Os resultados da análise microbiológica foram analisados 

usando o teste de Kruskal-Wallis, com seu correspondente teste post-hoc de Dunn 

aplicado às comparações múltiplas. Foi estabelecido o nível de significância de 5% 

para todas as análises. Resultado: Na resposta antimicrobiana do CPC associado à 

escovação, houve redução estatisticamente significante da proporção do complexo 

vermelho quando comparado ao grupo só escovação em T2 (p≤0,05). Além disso, o 

grupo só escovação em T2 apresentou contagens elevadas de P. nigrescens, P. 
gingivalis e T. denticola (p≤0,05). Conclusão: conclui-se que esse protocolo de 

higiene bucal estabelecido com o uso de enxaguatório bucal contendo CPC 0,075% 

foi eficaz em evitar o aumento da proporção do complexo vermelho e dos 

microrganismos P. gingivalis e T. denticola, evitando assim a disbiose do biofilme 

dental. 
 
 
Palavras-chave: Técnica de Expansão Palatina; Protocolo Clínico; Aparelho 

Ortopédico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudino,I.F. Avaliação dos efeitos da associação de um protocolo químico e 

mecânico de higienização oral em pacientes tratados com aparelho expansor fixo com 

cobertura oclusal de acrílico. [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos: Universidade 

Guarulhos UNG; 2020. 

 
 

ABSTRACT  
 

The aim of this study was to evaluate the effect of a hygiene protocol for 

patients who use fixed maxillary expanders with acrylic occlusal coverage. Material 

and Methods: The randomized blind clinical study consisted of 13 patients aged 8 to 

11 years, in mixed dentures divided into 2 groups: 1-group intervention, brushing with 

fluoridated toothpaste and mouthwash with local application with the antiseptic Plax 

Ice Infinity® CPC) twice a day; 2- control group, brushing with fluoride toothpaste. On 

the day of installation of the device (T1), periodontal clinical measurements were made 

at 3 sites of the upper and right deciduous second molars. The expansion devices 

remained installed for 4 months and on the day of removal (T2), a new collection of 

periodontal data was performed. Collections of supragingival biofilm were also 

performed to analyze the microbiota in T1 and T2, using the DNA-DNA hybridization 

technique (Checkboard DNA-DNA). The results of the microbiological analysis were 

analyzed using the Kruskal-Wallis test, with its corresponding Dunn's post-hoc test 

applied to multiple comparisons. A significance level of 5% was established for all 

analyzes. Result: In the antimicrobial response of the CPC associated with brushing, 

there was a statistically significant reduction in the proportion of the red complex when 

compared to the group only brushing in T2 (p≤0.05). In addition, the T2-only brushing 

group showed high counts of P. nigrescens, P. gingivalis and T. denticola (p≤0.05). 

Conclusion: it is concluded that this oral hygiene protocol established with the use of 

mouthwash containing 0.075% CPC was effective in avoiding the increase in the 

proportion of the red complex and the microorganisms P. gingivalis and T. denticola, 

thus preventing biofilm dysbiosis dental. 

 

  
Keywords: Palatal Expansion Technique; Clinical Protocol; Orthopedic appliance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A saúde periodontal é um requisito crucial quando o ortodontista está 

planejando o tratamento ortodôntico, seja em adultos ou crianças. Preservar a 

integridade dos tecidos periodontais deve ser uma das principais preocupações do 

especialista em ortodontia, e a procura cada vez mais precoce pelo tratamento 

ortodôntico, nos leva a buscar meios cada vez mais eficazes de higienização para 

esses pacientes (LUCCHESE et al., 2018). 

 Pacientes em dentadura mista que apresentam atresia maxilar com ou sem 

mordida cruzada posterior podem ser beneficiados com a terapia ortodôntica de 

disjunção maxilar em fase de crescimento, que tem como objetivo realizar o aumento 

das dimensões transversais do arco dentário superior, causando uma melhoria na 

ação mastigatória, fonética e estética. Beneficia a respiração do paciente, onde se 

sabe que a respiração nasal é de suma importância para um bom crescimento 

craniofacial. Como também promove a abertura de espaços para auxiliar na erupção 

de caninos ou incisivos impactados. (OG SILVA; L CAPELOZZA, 1997; SIQUEIRA et 

al., 2008; MCNAMARA JR. et al., 2015; MCNAMARA; FRANCHI; MCCLATCHEY, 

2019). 

 A expansão rápida da maxila (ERM) é um protocolo de tratamento ortopédico 

indicado rotineiramente pelos ortodontistas desde o século XVIII. A primeira expansão 

do arco na ortodontia ocorreu em 1728, quando o francês Pierre Fauchard apresentou 

o que foi considerado o primeiro aparelho destinado ao movimento dentário induzido 

(NOZIMOTO et al., 2008). Já o primeiro trabalho publicado sobre expansão rápida da 

maxila foi em 1860 por Emerson C. Angell no Dental Cosmo (TIMMS, 1999; 

ANGELIERI et al., 2016; DE LA IGLESIA et al., 2018; HARTONO; SOEGIHARTO; 

WIDAYATI, 2018). 

A partir da década de 60, a disjunção palatina passou a ser preconizada 

em todas as correntes da Ortodontia. Dentre os estudiosos destacamos o americano 

Andrews Haas com o seu expansor dentomucossuportado que tem o propósito de 

promover uma ancoragem máxima e uma maior rigidez do aparelho, o que permite 

melhores resultados ortopédicos e estabilidade da expansão(SCANAVINI et al., 2006; 

NOZIMOTO et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2008; PEREIRA DA SILVA; DE PAIVA; 

RINO NETO, 2018; ZONG et al., 2019). Porém, Biederman propôs uma modificação 

no expansor de Haas onde considerava que o acrílico que recobria o palato poderia 
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causar irritação ao tecido mole. Assim idealizou um aparelho mais higiênico apoiado 

apenas em dentes (dentossuportado) conhecido como Hyrax(SIQUEIRA et al., 2008). 
 

Com o desenvolvimento da colagem direta em 1973, surgiram os aparelhos 

expansores com cobertura de resina acrílica colada nos dentes posteriores 

(dentossuportado). Dentre os estudiosos desse assunto, destacamos James A. 

McNamara Jr., o qual defendia que a cobertura acrílica, na face oclusal dos dentes 

posteriores, facilitaria a expansão pela eliminação das interferências dentárias, ao 

mesmo tempo que promoveria o controle vertical(MCNAMARA JR., 1987; NOZIMOTO 

et al., 2008), contudo o grande desafio do ortodontista é manter a saúde bucal dos 

seus pacientes. 
 
O acúmulo de biofilme e a inflamação gengival, incluindo sangramento, 

inchaço e hiperplasia são os sinais e sintomas mais comuns durante o tratamento 

ortodôntico em pacientes que não controlam adequadamente o biofilme dental (KIM 

et al., 2016; GUO et al., 2017; PINTO et al., 2017; SIM et al., 2017). O acúmulo de 

biofilme é o principal fator etiológico da doença periodontal e um dos principais da 

cárie, contudo ambas doenças são causadas por problemas multifatoriais 

(MUMMOLO et al., 2014; SHIROZAKI et al., 2020). O biofilme dental consiste em uma 

massa de micro-organismos associada ao hospedeiro e se forma por um processo 

ordenado e dinâmico onde há necessidade de fixação e proliferação de bactérias 

sobre a superfície dos dentes. O ambiente bucal oferece condições ideais para a 

colonização de uma microbiota bastante complexa, que coexiste em homeostase com 

o hospedeiro, com alterações mínimas no pH ambiental. No entanto quando ocorre 

modificações no ambiente bucal, como por exemplo a ingestão de sacarose ou 

presença de resposta inflamatória, a microbiota também se altera, resultando em 

desequilíbrio, com possibilidade do desenvolvimento de doença (GOMES et al., 2013; 

MEZOMO et al., 2013; YÁÑEZ-VICO et al., 2015; ANGELIERI et al., 2016; MIRA; 

SIMON-SORO; CURTIS, 2017; SANZ et al., 2017). 
 

O uso dos aparelhos ortodônticos fixos em conjunto com a falta de higiene 

bucal adequada, aumentam o acúmulo de biofilme, potencializando a 

desmineralização do esmalte e causando um prejuízo aos tecidos periodontais, 

induzindo a uma disbiose do biofilme (PEROS et al., 2011; SANTAMARIA JR et al., 

2013; EROGLU; BAKA; ARSLAN, 2019). Os pacientes ortodônticos apresentam 

alteração significativa no biofilme subgengival, aumentando o nível de patógenos 
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periodontais, dentre os mais encontrados estão Porphyromonas 

genvivalis,Treponema denticola e Tannerella forsythia(GUO et al., 2017; MIRA; 

SIMON-SORO; CURTIS, 2017). Os materiais utilizados para confecção dos aparelhos 

ortodônticos são fatores modificadores da cavidade bucal sendo que o acrílico do 

aparelho pode levar à inflamação da mucosa devido a liberação de componentes 

químicos. Além disso, tal inflamação pode ser exacerbada caso haja uma menor 

higiene da região enquanto os constituintes metálicos, como braquetes, bandas e 

soldas, podem levar a alteração da microbiota periodontal (FRAZÃO; CANTANHEDE; 

PEREIRA, 2014; GUO et al., 2017). 

Na grande maioria dos pacientes, esse quadro de doença periodontal e 

inflamação gengival desaparece após remoção do aparelho, e que, os parâmetros 

clínicos de índice de placa, índice gengival, sondagem periodontal e fluído crevicular 

gengival diminuem significativamente de 3 a 6 meses após a remoção do 

aparelho(KIM et al., 2012; YÁÑEZ-VICO et al., 2015). 

No entanto, alguns aparelhos podem cobrir partes consideráveis das 

superfícies dos dentes com material resinoso, levando a um aumento local da 

população de micro-organismos total, alterando a homeostase microbiológica. Alguns 

expansores maxilares possuem uma cobertura total de acrílico colado nos dentes 

posteriores, para controle da dimensão vertical, porém essa complexa estrutura 

facilita o acúmulo de placa(KORKMAZ; YAGCI; BUYUK, 2019). 
 
Para auxiliar a escovação no controle de biofilme e prevenir doenças 

periodontais, alguns agentes antimicrobianos são utilizados nos enxaguatórios 

bucais, destacando-se a clorexidina e o cloreto de cetilpiridínio (CPC), um composto 

de amônio quaternário, que foi descrito pela primeira vez em 1939. Estes dois agentes 

tem sido os que tem demostrado melhores resultados, porém a clorexidina quando 

usada por períodos prolongados produz efeitos colaterais que limitam seu uso. 

Coloração dos dentes e restaurações, perda de paladar e queimação da mucosa são 

os efeitos indesejáveis mais comuns. Sendo assim temos como opção o cloreto de 

cetilpridínio (CPC) 0,05%, um antimicrobiano de amplo espectro, considerado como 

tendo menos efeitos colaterais do que a clorexidina. 

Recentemente, o CPC passou a ser usado na concentração de 0,075% e 

estudos clínicos demonstraram sua eficácia na redução da formação do biofilme e 

infamação gengival por 6 meses sem efeitos colaterais clínicos graves. (ROSING et 
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al., 2017; HERRERA et al., 2018; CIEPLIK et al., 2019; SO YEON LEE, 2019; DE 

MIRANDA et al., 2020; MAO et al., 2020). 

A presença de todas as estruturas que compõe um aparelho expansor com 

cobertura oclusal, resulta em áreas muito retentivas que predispõe o acúmulo de 

biofilme e elevação dos níveis salivares dos micro-organismos(GOMES et al., 2013). 

Essas áreas limitam a higienização, e principalmente, a ocorrência da autolimpeza 

mecânica efetuada pela saliva e pela movimentação da musculatura. Por ser um 

aparelho fixo, com cobertura de acrílico oclusal sobre os dentes, a higienização deste 

aparelho torna-se dificultosa. Assim, justifica-se a necessidade de estudos científicos 

que determinem métodos eficazes mecânicos e/ou químicos, para o controle e 

remoção dos depósitos bacterianos e restos alimentares, mantendo uma adequada 

saúde oral do paciente(SUGA; GUEDES-PINTO; SIMIONATO, 2005; GOMES et al., 

2013). 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliação  de um protocolo de higienização para pacientes que fazem uso 

de expansores maxilares fixos com cobertura oclusal de acrílico. 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Avaliar a presença dos micro-organismos antes da instalação (T1), após a 

remoção (T2 – 4 meses após instalação), do expansor maxilar com cobertura 

oclusal de acrílico, por meio de periograma e coleta de biofilme. 

 

2. Comparar os micro-organismos entre as fases T1 e T2. 

 

3. Comparar os micro-organismos entre os dois grupos de pacientes: grupo de 

intervenção e com o grupo controle. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Foi realizado um estudo clínico randomizado cego, cuja amostra foi 

constituída por um total de 13 pacientes (até o momento) em dentadura mista, com 

presença dos segundos molares decíduos superiores hígidos. Apesar do cálculo 

amostral estabelecer que a amostra deveria ser constituída de 10 pacientes em cada 

grupo, e em virtude da pandemia e com as universidades fechadas a amostra até o 

presente momento ficou constituída de 13 pacientes sendo 7 no grupo de intervenção 

e 6 no grupo controle. Todos os pacientes apresentavam atresia maxilar, com 

presença ou não de mordida cruzada posterior.  

A triagem, seleção da amostra, registros da oclusão em modelos de gesso, 

fotografias e registros radiográficos foram realizadas na Clínica de Graduação e Pós-

graduação da Universidade Univeritas/UNG e seguiu os critérios de inclusão e 

exclusão do estudo. Um profissional experiente explicou os procedimentos 

odontológicos que foram realizados durante a pesquisa, como também os objetivos 

dela, sendo que os pacientes e responsáveis pelos pacientes que concordaram com 

o estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- Anexo A) 

e o Termo de Assentimento para criança e adolescente (TALE – Anexo B). O projeto 

foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Univeritas/UNG sob o protocolo 22334619.5.0000.5506 (Anexo C). 

 

3.1 Cálculo Amostral 
 

O cálculo amostral foi baseado no nível alfa de significância de 5% e beta 

de 20% para obter 80% de poder afim de detectar um valor médio de índice gengival 

de 0,5 com desvio padrão de 0,37; o que resultou em um total de 10 de pacientes em 

cada grupo (SHILPA et al., 2019) 

 
 
3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 
Critério de inclusão: 
 
1. Dentadura mista com presença dos segundos molares decíduos superiores 

hígidos. 

2. Atresia maxilar, com presença ou não de mordida cruzada posterior 

(MCNAMARA; FRANCHI; MCCLATCHEY, 2019. 
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Critérios de exclusão: 
 

3. Uso de antibiótico nos últimos três meses prévios ao início da pesquisa; 

 

4. Uso de antibiótico durante o período experimental; 

 

5. Uso contínuo de anti-inflamatório; 

 

6. Presença de lesões cariosas nos elementos dentários que servirão de 

ancoragem para o disjuntor. 

Foram selecionados 13 pacientes em dentadura mista com presença dos 

segundos molares decíduos superiores hígidos e atresia maxilar, na presença ou não 

de mordida cruzada posterior. Esses pacientes foram submetidos à ERM 

(MCNAMARA; FRANCHI; MCCLATCHEY, 2019), com o expansor com cobertura 

oclusal, o qual possui um recobrimento de resina acrílica na oclusal dos elementos 

dentários que serviram de ancoragem para a expansão. Dentro do tempo hábil que 

tivemos em clínica, foi possível dividir os pacientes aleatoriamente em dois grupos de 

7 e 6 pacientes cada. 

Grupo de Intervenção (N=7): pacientes que receberam o tratamento 

proposto a ser testado nesse estudo que consistiu na orientação sobre a necessidade 

de higienização com escovação mecânica e dentifrício fluoretado associado à 

higienização química por meio do bochecho com o antisséptico Plax Ice Infinity
®

 

(fluoreto de sódio 0,05%, cloreto de cetilpiridínio 0,075% - Colgate,S.B. Campo, SP, 

Brasil) 30 minutos após a escovação. Adicionalmente, o paciente foi orientado a fazer 

a aplicação local, sem fricção, do antisséptico com auxílio de um algodão fixado em 

haste flexível (cotonete), na face vestibular e palatina na região dos dentes ancorados 

em acrílico, duas vezes ao dia, manhã e noite (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Kit com hastes flexíveis e antisséptico Colgate Plax Ice Infinity fornecido ao paciente. 
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Grupo Controle (N=6): pacientes que receberam o tratamento ativo padrão, 

que consistia na orientação sobre a necessidade de higienização com escovação 

mecânica e dentifrício fluoretado. 

 

3.3 Avaliação Clínico-periodontal 

 
Quinze dias antes da instalação do disjuntor, os pacientes foram submetidos 

a uma profilaxia padrão com pedra pomes, água e taça de borracha. No dia da 

instalação do aparelho, realizou-se mensurações clínicas periodontais, feita pelo 

aluno de doutorado em periodontia João Pingueiro, o qual não tinha informação de 

qual paciente seria analisado, sendo uma coleta cega. Essa coleta foi realizada em 3 

sítios dos segundos molares decíduos superiores, direito e esquerdo (55 e 65 

respectivamente), sendo eles: vestibular (V), no centro da coroa clínica e por palatina 

(P) na região mésio-palatina (MP) e disto-palatina (DP) (Figura 2). Uma sonda 

periodontal milimetrada tipo Carolina do Norte (Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA) foi 

utilizada para a obtenção dos seguintes índices periodontais: 

 
1. Índice de Placa Visível (0-3)(LOE; SILNESS, 1963) - IPV: ausência (0), 

presença em até 1/3 da superfície dentária (1) presença em até 2/3 da 

superfície dentária (2) e presença em mais de 2/3 da superfície dentária (3) 

de biofilme supragengival visível, logo após leve secagem com jato de ar; 

 

2. Índice de Sangramento Gengival (0/1) - ISG: ausência (0) ou presença (1) 

de sangramento na gengiva marginal após percorrer a sonda periodontal ao 

longo do sulco gengival; 

 

3. Nível Clínico de Inserção (mm) – NCI: mensuração da distância entre o limite 

amelo-cementário até a porção mais apical sondável do sulco/bolsa 

periodontal; 

 

4. Profundidade de Sondagem (mm) – PS: mensuração da distância entre a 

margem gengival livre até a porção mais apical sondável do sulco/bolsa 

periodontal; 

 

5. Sangramento a Sondagem (0/1) – SS: ausência (0) ou presença (1) de 

sangramento até 20 segundos após a sondagem 
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A coleta e o estudo dos índices foram realizados no início, no dia da remoção 

do disjuntor, 4 meses após instalação, e 30 dias após a remoção. 

 
 
3.4 Coleta da Amostra de Biofilme Supragengival e Hibridação DNA-DNA 

(Checkboard DNA-DNA) 

 
A amostra da coleta do biofilme supragengival foi realizada com curetas 

Gracey do tipo mini-five11-12 (HuFriedy, USA) posicionada na porção mais apical dos 

sítios selecionados. 

As amostras foram depositadas em tubos plásticos individuais (eppendorf) 

contendo 150µl de solução TE (10 mM EDTA, pH 7,6). Imediatamente após a coleta 

da amostra, foi homogeneizada por 1 minuto em vortex e posteriormente acrescida de 

100µl de solução de NaOH a 0,5 M para que o DNA bacteriano permaneça viável por 

longos períodos para análise por meio da técnica do checkerboard DNA-DNA 

Hybridization. Os tubos foram identificados e armazenados à -80°C.(Figura 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2:coleta de biofilme: A) centro da coroa clínica; B) mésio-palatina (MP); C) disto-palatina (DP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3: armazenamento do material coletado: D/E) tubo eppendorf contendo 150µl de solução TE; F) 

armazenamentos das amostras 
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Os tubos contendo as amostras de biofilme e a solução final foram fervidos 

durante 10 min e a solução foi neutralizada com a adição de 0,8 ml de acetato de 

amônio 5 M. As amostras foram analisadas individualmente em relação a presença e 

quantidade das 40 espécies de bactérias, utilizando a técnica de hibridação DNA-

DNA. Em resumo, após a lise da membrana bacteriana das amostras de biofilme, o 

DNA foi colocado em pistas sobre uma membrana de nylon usando um dispositivo 

Minislot® (Immunetics, Cambridge, MA). Após a fixação do DNA na membrana, a qual 

foi colocada em um Miniblotter 45 (Immunetics). Digoxigenina marcada com sondas 

de DNA de todo o genoma para as espécies subgengivais utilizadas foram 

hibridizadas em pistas individuais do Miniblotter 45 (iFigura 4: A) fervura das amostras; 

B) Miniblotter 45, Hibridização; C) resultados da hibridização ). Após a hibridização, 

as membranas foram lavadas, e as sondas de DNA foram detectadas utilizando um 

anticorpo específico para a digoxigenina conjugada com fosfatase alcalina. Os sinais 

foram detectados utilizando AttoPhos substrato (Amersham Life Sciences, Arlington 

Heights, IL), e os resultados foram lidos usando Typhoon Trio Plus (Molecular 

Dynamics, Sunnyvale, CA). Duas faixas de rodagem em cada corrida contiveram os 

padrões com 105 ou 106 células de cada espécie. Sinais obtidos com o Typhoon Trio 

foram convertidos em contagens absolutas, por comparação com os padrões na 

mesma membrana. A falha em detectar um sinal foi registada como zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4:  A) fervura das amostras; B) Miniblotter 45, Hibridização; C) resultados da hibridização 
 
 
3.5 Procedimentos Terapêuticos 
 

Previamente a instalação do disjuntor realizou-se uma profilaxia com pedra 

pomes, água e taça de borracha, nos elementos dentários que serviram de 

ancoragem. Em seguida, foi realizado o ataque ácido com ácido fosfórico a 37%, 

durante 30 segundos, na face oclusal dos dentes decíduos, lavagem e secagem dos 

elementos envolvidos. 
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Após esses procedimentos, aplicou-se e fotopolimeriziou-se uma camada 

de adesivo Single Bond (3M ESPE, St. Paul, USA) sobre os dentes de ancoragem 

por 03 segundos, utilizando um fotopolimerizador da marca VALO® (Ultradent, South 

Jordan, USA) e em seguida uma resina flow da marca Opallis
®

 (FGM, Joinville-SC, 

Brasil) fotopolimerizável, foi colocada no acrílico do aparelho expansor na região 

oclusal dos dentes para colagem do mesmo. Houve remoção de todo o excesso da 

resina ao redor do acrílico, justamente para evitar um acúmulo maior de biofilme ao 

redor do aparelho. 

Após esse cuidado, realizou-se a fotopolimerização da resina flow por 03 

segundos, em cada face vestibular e palatina de cada dente inserido no acrílico, 

utilizando um fotopolimerizador da marca VALO
®

 (Ultradent, South Jordan, USA). 

Após fixação do aparelho, realizou-se a ativação imediata do parafuso expansor, 

sendo uma volta completa, logo após a instalação. Em seguida, foi realizada a 

demonstração ao adulto responsável, uma vez que as demais ativações foram 

conduzidas em casa, sendo ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite durante 10 

dias, para que a ruptura da sutura palatina fosse alcançada.(Figura 5)(Figura 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B

 C 
Figura 5: Fotografias intrabucais com expansor com cobertura oclusal instalado A) lateral direita; B) oclusal; C) 

lateral esquerda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Fotografias intrabucais oclusais com o expansor com cobertura oclusal: A) instalação ; B) parafuso 

ativado; C) remoção do expansor 
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Clinicamente, o resultado da ruptura da sutura palatina é caracterizado pela presença 

de um diastema na região dos incisivos centrais superiores, portanto, os pais e 

responsáveis foram orientados sobre a presença desse espaço, assim como a 

respeito de um pequeno desconforto causado pela pressão exercida nos dentes de 

ancoragem e processos alveolares, sendo que a sintomatologia decresce 

sensivelmente com o passar dos dias. 

Já as orientações sobre os processos de higienização mecânica (escovação) 

e química (uso do plax ice infinity - CPC), como também data de início e finalização 

das ativações foram entregues por escrito ao responsável. 

 
 

3.6 Análise Estatística dos Dados Demográficos e dos Parâmetros Clínicos e 

Microbiológicos 

 
Os resultados obtidos foram, inicialmente, submetidos a uma análise 

exploratória dos dados demográficos em que os valores são apresentados como 

número de pacientes, proporção (masculino: feminino), média ± desvio padrão 

(idade). A significância das diferenças de idades entre os grupos de tratamento foi 

realizada usando o teste U de Mann-Whitney. O teste qui-quadrado foi utilizado para 

comparar diferenças na distribuição do sexo. Para cada parâmetro clínico (IPV, ISG, 

NCI, PS, SS) foi calculada a média do percentual para cada paciente e os valores dos 

pacientes individuais foram calculados para cada grupo. Também foi calculada a 

média e o desvio padrão de PS e NCI e média do percentual de sítios com IPV, ISG, 
 
SS por tempo e grupo. Diferenças dentro do grupo entre os momentos do 

estudo foram detectadas com o Teste de Wilcoxon. Diferenças entre os grupos em 

cada tempo foram detectadas com o teste de Mann-Whitney. 

 
Os resultados da análise microbiológica obtidos com a técnica checkerboard 

DNA-DNA hybridization (SOCRANSKY et al., 1994; MESTNIK et al., 2010) foram 

analisados usando o teste de Kruskal-Wallis, com seu correspondente teste post-hoc 

de Dunn aplicado às comparações múltiplas. As análises estatísticas foram realizadas 

através do software estatístico Graphpad Prism for Windows (versão 5.0; Graphpad 

Software, San Diego, Calif). Foi estabelecido o nível de significância de 5% para todas 

as análises. 
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4. ARTIGO CIENTÍFICO 
 
 
 

Evaluation of the effects of the association of a chemical and 

mechanical oral hygiene protocol in patients treated with a glued expander. 

 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this randomized blind clinical study was to evaluate a hygiene protocol for 

patients using fixed maxillary expanders, seeking to maintain a healthy periodontium 

when using this device. 13 patients were evaluated in mixed dentition. Method: the 

study was composed of 2 distinct groups: 1- intervention, mechanical brushing plus 

mouthwash and local application with the antiseptic Plax Ice Infinity® (sodium fluoride 

0.05%, cetylpyridinium chloride 0.075% - Colgate, SB Campo, SP, Brazil) twice a day; 

2- control group, mechanical brushing and fluoride toothpaste. Periodontal clinical 

measurements were made at 3 sites of the crown of the upper second deciduous 

molars, right and left, in 2 times T1, T2. The samples were individually analyzed for the 

presence and quantity of the 40 bacterial species, using the DNA-DNA hybridization 

technique (Checkboard DNA-DNA). The statistical analysis was performed as follows: 

Mann-Whitney test for age; chi-square test for sex distribution and for clinical 

parameters, the intra-group analysis of the different collection times was used the 

Wilcoxon Test while for the inter-group analysis, the Mann-Whitney test was 

performed. Microbiological results were analyzed using the Kruskal-Wallis test, with its 

corresponding Dunn post-hoc test. Result: all periodontal and demographic 

parameters did not show statistical significance between the groups and in T1 and T2, 

however as for microbiological data, the CPC associated with brushing in T2 kept 

proportions of red complex in same levels of T1 and was smaller than proportions of 

red complex of T2 of brushing group (p ≤ 0.05). Conclusion: Our study demonstrated 

the efficacy of the 0.075% antimicrobial cetylpyridinium chloride (CPC), together with 

brushing in keeping red complex pathogens (associated with the disease) in same 

levels of healthy state, especially acting on P.gingivalis and T.denticola bacterial 

species, when using the expander encapsulated with occlusal acrylic cover. 
 
Keywords: Palatal Expansion Technique; Clinical Protocol; Orthopedic appliance. 
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INTRODUÇÃO  
 

O grande desafio do ortodontista é manter a saúde periodontal dos seus 

pacientes durante todo tratamento ortodôntico, e a procura cada vez mais precoce 

pelo tratamento ortodôntico, nos leva a buscar meios cada vez mais eficazes de 

higienização para esses pacientes (LUCCHESE et al., 2018). Durante o tratamento 

ortodôntico, temos como os principais sinais e sintomas o acúmulo de placa e a 

inflamação gengival, incluindo sangramento, inchaço, e hiperplasia, em pacientes que 

não controlam adequadamente o biofilme dental(KIM et al., 2016; GUO et al., 2017; 

PINTO et al., 2017; SIM et al., 2017). 

Os micro-organismos existentes na cavidade oral coexiste em homeostase 

com o hospedeiro. No entanto uso dos aparelhos ortodônticos fixos em conjunto com 

a falta de higiene bucal adequada provoca modificações no ambiente intraoral, 

podendo resultar em disbiose, ou seja, na modificação de uma comunidade bacterina 

saudável para uma microbiota associada a doença a qual pode potencializar a 

desmineralização do esmalte (associada a frequente ingestão de sacarose) e 

degradação dos tecidos periodontais com perda de inserção (PEROS et al., 2011; 

GOMES et al., 2013; MEZOMO et al., 2013; SANTAMARIA JR et al., 2013; YÁÑEZ-

VICO et al., 2015; ANGELIERI et al., 2016; MIRA; SIMON-SORO; CURTIS, 2017; 

EROGLU; BAKA; ARSLAN, 2019) 

Para controlar o biofilme em conjunto com a escovação, algumas 

substâncias antimicrobianas como cloreto de cetilpiridínio a 0,075%(CPC), um 

composto de amônio quaternário, que foi descrito pela primeira vez em 1939, tem sido 

usado em enxaguatórios bucais, onde estudos clínicos demonstraram sua eficácia na 

redução da formação do biofilme e inflamação gengival por 6 meses sem efeitos 

colaterais clínicos graves(ROSING et al., 2017; HERRERA et al., 2018; CIEPLIK et 

al., 2019; SO YEON LEE, 2019; DE MIRANDA et al., 2020; MAO et al., 2020), mas 

não temos relatos na literatura desses resultados clínicos em pacientes com uso de 

expansores. 

Dessa forma esse trabalho tem como proposição avaliar um protocolo de 

higienização para pacientes que fazem uso de expansores maxilares fixos com 

cobertura oclusal de acrílico, tendo com o objetivo específico 1: Avaliar a presença 

dos micro-organismos antes da instalação (T1), 4 meses após a instalação, remoção 

(T2) , por meio de periograma e coleta de biofilme; 2: Comparar os micro-organismos 
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entre as fases T1 e T2, 3: Comparar os micro-organismos entre os dois grupos de 

pacientes: grupo de intervenção e com o grupo controle 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção da amostra 

O cálculo amostral foi baseado no nível alfa de significância de 5% e beta 

de 20% para obter 80% de poder afim de detectar um valor médio de índice gengival 

de 0,5 com desvio padrão de 0,37; o que resultou em um total de 10 de pacientes em 

cada grupo(SHILPA et al., 2019) 
 
Neste trabalho científico foi realizado um estudo clínico randomizado cego, 

cuja amostra foi constituída por um total de 13 pacientes em dentadura mista, com 

presença dos segundos molares decíduos superiores hígidos. Todos os pacientes 

apresentavam atresia maxilar, com presença ou não de mordida cruzada posterior. 

Os pacientes foram incluídos na amostra de março de 2019 a março de 2020. 
 
A triagem e a seleção da amostra foram realizadas na Clínica de Graduação 

e Pós-graduação da Universidade Univeritas/UNG e seguiu os critérios de inclusão e 

exclusão do estudo. Um profissional experiente explicou os procedimentos 

odontológicos que foram realizados durante a pesquisa, como também os objetivos 

dela, sendo que os pacientes e responsáveis pelos pacientes que concordaram com 

o estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo 

de Assentimento para criança e adolescente (TALE). O projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Univeritas/UNG sob o 

protocolo 22334619.5.0000.5506. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Critério de inclusão: 

 
 

1. Dentadura mista com presença do segundo molar decíduo superior hígido, 

com idade média entre 8 a 11 anos; 

2. Atresia maxilar, com presença ou não de mordida cruzada posterior. 

3. Uso de antibiótico nos últimos três meses prévios ao início da pesquisa; 

4. Uso de antibiótico durante o período experimental; 

5. Uso contínuo de anti-inflamatório; 
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6. Presença de lesões cariosas nos elementos dentários que servirão de 

ancoragem para o disjuntor. 

Foram selecionados 13 pacientes, submetidos à ERM, com o expansor com 

cobertura oclusal, o qual possui um recobrimento de resina acrílica na oclusal dos 

elementos dentários que serviram de ancoragem para a expansão. Dentro do tempo 

hábil que tivemos em clínica, foi possível dividir os pacientes aleatoriamente em dois 

grupos de 7 e 6 pacientes cada. 

Grupo de Intervenção (N=7): higienização com escovação mecânica e dentifrício 

fluoretado associado à higienização química por meio do bochecho com o antisséptico 

Plax Ice Infinity® (fluoreto de sódio 0,05%, cloreto de cetilpiridínio 0,075% 

(Colgate,S.B. Campo, SP, Brasil) 30 minutos após a escovação e aplicação local, sem 

fricção, do antisséptico com auxílio de um algodão fixado em haste flexível (cotonete), 

na face vestibular e palatina na região dos dentes ancorados em acrílico, duas vezes 

ao dia, manhã e noite. 

Grupo Controle (N=6): higienização com escovação mecânica e dentifrício 

fluoretado. 

 

Avaliação clínico-periodontal 
 

Quinze dias antes da instalação do disjuntor, os pacientes foram submetidos 

a uma profilaxia padrão com pedra pomes, água e taça de borracha. No dia da 

instalação do aparelho, realizou-se mensurações clínicas periodontais em 3 sítios dos 

segundos molares decíduos superiores, direito e esquerdo (55 e 65 respectivamente), 

sendo eles: vestibular (V), mésio-palatina (MP) e disto-palatina (DP). Sonda 

periodontal milimetrada tipo Carolina do Norte (Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA) foi 

utilizada para a obtenção dos seguintes índices periodontais: Índice de Placa Visível 

(0-3)-IPV, Índice de Sangramento Gengival (0/1)-ISG, Nível Clínico de Inserção (mm)-

NCI, Profundidade de Sondagem (mm)-PS e Sangramento a Sondagem (0/1)-SS. 

 

Coleta da Amostra de Biofilme Supragengival e Hibridação DNA-DNA 

(Checkboard DNA-DNA) 
 
A amostra da coleta do biofilme supra-gengival foi realizada com curetas 

Gracey do tipo mini-five11-12 (HuFriedy, USA) posicionada na porção mais apical dos 

sítios selecionados. As amostras foram depositadas em tubos plásticos individuais 

(eppendorf) contendo 150µl de solução TE (10 mM EDTA, pH 7,6). Imediatamente 

após a coleta da amostra, foi homogeneizada por 1 minuto em vortex e posteriormente 
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acrescida de 100µl de solução de NaOH a 0,5 M para que o DNA bacteriano 

permaneça viável por longos períodos. As amostras foram analisadas individualmente 

em relação a presença e quantidade das 40 espécies de bactérias, utilizando a técnica 

do checkerboard DNA-DNA Hybridization. Os tubos foram identificados e 

armazenados à -80°C. 

 
Análise estatística 
 

Os resultados obtidos foram, inicialmente, submetidos a uma análise 

exploratória dos dados demográficos. A significância das diferenças de idades entre 

os grupos de tratamento foi realizada usando o teste U de Mann-Whitney. O teste qui-

quadrado foi utilizado para comparar diferenças na distribuição do sexo. Para cada 

parâmetro clínico (IPV, ISG, NCI, PS, SS) foi calculada a média do percentual para 

cada paciente e os valores dos pacientes individuais foram calculados para cada 

grupo. Também foi calculada a média e o desvio padrão de PS e NCI e média do 

percentual de sítios com IPV, ISG, SS por tempo e grupo. Diferenças dentro do grupo 

entre os momentos do estudo foram detectadas com o Teste de Wilcoxon. Diferenças 

entre os grupos em cada tempo foram detectadas com o teste de Mann-Whitney. 

A comparação de grupos entre a distribuição dos microorganismos, e também 

nos respectivos 7 complexos obtidas pelo teste do checkerboard foi feita usando o 

teste de Kruskal-Wallis, com seu correspondente teste post-hoc de Dunn aplicado às 

comparações múltiplas. As análises estatísticas foram realizadas através do software 

estatístico Graphpad Prism for Windows (versão 5.0; Graphpad Software, San Diego, 

Calif). Foi estabelecido o nível de significância de 5% para todas as análises. 

 
RESULTADOS 
 

A tabela 1 demonstra os resultados dos dados demográficos: gênero 

(feminino/masculino) e idade (anos), e clínicos: profundidade a sondagem (PS-mm), 

nível clínico de inserção (NCI-mm), acúmulo de placa , índice de sangramento 

gengival , sangramento à sondagem , profundidade de sondagem, nível clínico de 

inserção dos pacientes incluídos no estudo. Quando comparados os pacientes que 

fizeram só escovação com os que associaram escovação mais uso de CPC, em T1 ( 

início) e T2 (remoção do aparelho – 4 meses), não houve diferenças estatisticamente 

significantes de todos os parâmetros clínicos e demográficos. 
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   Tratamento      

Variável  Tempo Só escovação (6) Uso de CPC (6) P Teste estatístico 
       

Gênero 
(Feminino/masculino)  Início 4 / 2 6 / 0 0.455 Teste Exato de Fisher 

Idade (Anos)  Início 10 ± 1 9 ± 1 0.147 Mann-Whitney 

PS (mm)  Início 1.5 ± 0.3 1.9 ± 0.1 0.200 Mann-Whitney 

  4 meses 1.7 ± 0 2.3 ± 0.4 -  

NCI (mm)  Início 1.5 ± 0.3 1.9 ± 0.1 0.200 Mann-Whitney 

  4 meses 1.7 ± 0 2.3 ± 0.4 -  

   Média da % de sítios com      
Acúmulo de placa PI = 0 Início 61.1 ± 19.2 72.2 ± 34.7 0.900 Mann-Whitney 

  4 meses 16.7 ± 0 41.7 ± 35.4 1.000 Mann-Whitney 

 PI = 1 Início 38.9 ± 19.2 66.7 ± 0 0.500 Mann-Whitney 

  4 meses 83.3 ± 0 25 ± 11.8 0.333 Mann-Whitney 

 PI = 2 Início - 16.7 ± 0 -  

  4 meses - 66.7 ± 0 -  

Índice de sangramento 
gengival GI = 0 Início 100 ± 0 100 ± 0 1.000 Mann-Whitney 

  4 meses 100 ± 0 83.3 ± 0 -  
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 GI = 1 Início - - -  

  4 meses 100 ± 0 16.7 ± 0 -  

Sangramento à sondagem BOP = 0 Início 94.4 ± 9.6 94.4 ± 9.6 1.000   Mann-Whitney 

  4 meses 83.3 ± 0 33.3 ± 23.6 0.667 Mann-Whitney 

 BOP = 1 Início 16.7 ± 0 16.7 ± 0 1.000 Mann-Whitney 

  4 meses 16.7 ± 0 66.7 ± 23.6 0.667 Mann-Whitney 

Profundidade de sondagem PD = 1 Início 50 ± 28.9 16.7 ± 0 1.000 Mann-Whitney 

  4 meses 33.3 ± 0 - -  

 PD = 2 Início 50 ± 28.9 94.4 ± 9.6 0.667 Mann-Whitney 

  4 meses 66.7 ± 0 75 ± 35.4 -  

 PD = 3 Início - - - 
 

  4 meses - 50 ± 0 -  

Nível clínico de inserção CAL = 1 Início 50 ± 28.9 16.7 ± 0 0.333 Mann-Whitney 

  4 meses 33.3 ± 0 - -  

 CAL = 2 Início 50 ± 28.9 94.4 ± 9.6 0.333 Mann-Whitney 

  4 meses 66.7 ± 0 75 ± 35.4 -  

 CAL = 3 Início - - -  

  4 meses - 50 ± 0 -  

      
 

 
PS: Profundidade de sondagem; NCI: Nível clínico de inserção; ** 
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A figura 1 representa a proporção de cada complexo da microbiota 

supragengival dos participantes do estudo nos tempos 1 e 2, divididos nos grupos com 

somente uso de escovação e escovação associada ao CPC. Sabendo que o complexo 

vermelho é composto por microrganismos associados a doença periodontal e o 

complexo laranja está associado à transição saúde-doença, enquanto os complexos 

amarelo, roxo e verde, bem como as espécies de Actinomyces, estão associados a 

uma condição periodontal saudável, observa-se que a proporção do complexo 

vermelho, associado a doença periodontal, no T2 dos pacientes que utilizaram 

somente escovação como método de controle de biofilme foi estatisticamente superior 

aos demais grupos/tempos (p≤0,05), demonstrando assim que somente escovação 

não foi suficiente para prevenir a disbiose do biofilme. A proporção dos demais 

complexos não apresentou diferenças estatisticamente significantes (p≥0,05) apesar 

da tendência de redução da proporção dos complexos associados a saúde periodontal 

em T2 dos pacientes que utilizaram somente a escovação como método de higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Proporção dos complexos microbianos determinados em cores de acordo com Socransky dos 

tempos T1 e T2 dos grupos só escovação e escovação associada ao CPC. * significa diferença 

estatisticamente significante para os demais grupos/tempos por meio do teste de Kruskal-Wallis 

seguido do post-hodc de Dunn (p ≤ 0,05). 
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 A figura 2 mostra os resultados da contagem de cada uma das espécies. 

Observa-se que no grupo escovação mais uso de CPC em T1, houve uma quantidade 

estatisticamente significante maior dos microrganismos A.naeslundii e V. parvula em 

relação aos demais grupos (p≤0,05). O grupo com uso de escovação e CPC em T2 

apresentou aumento estatisticamente significante da espécie F.nucleatun.ssp.vicentti 

em relação aos demais grupos/tempos (p≤0,05). O grupo só escovação apresentou 

aumento estatisticamente significante das espécies P.nigrescens, T.denticola e 

P.gingivalis em em T2 em relação a escovação T1 e aos dois tempos do grupo com 

uso de escovação e CPC (p≤0,05)., demostrando assim a eficácia da associação do 

CPC a escovação no controle da saúde periodontal. 
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Figura 2: Contagem de cada espécie bacteriana em cada um dos tempos (T1 e T2) para cada um dos  
grupos. T1 CPC: grupo com método de higiene composto por escovação mais uso do CPC; T1 escova:  
grupo com método de higiene somente uso de escovação T2 CPC: grupo com método de higiene 
composto por escovação mais uso do CPC 4 meses após a instalação(remoção), T2 Escova: somente 
uso de escovação 4 meses após a instalação (remoção). Análise estística realizada por meio de 
Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn. Letra “ a” significa diferença estatística entre grupo T1 CPC 
e os T1 e T2 escova, mas não para T2 CPC; letra “ b” significa diferença estatisticamente significante 
entre grupo T2 CPC e demais grupos e letra “ c” significa diferença estatisticamente significante entre 
T2 escovação e demais grupos. 
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DISCUSSÃO 
 
 

O presente estudo demostrou a eficácia do CPC em manter as espécies 

bacterianas do complexo vermelho em especial as espécies P. gingivalis e T. denticola 

nas mesmas proporções e quantidades do início do estudo, promovendo uma maior 

estabilidade da saúde periodontal do paciente, o que não ocorreu no grupo que fez 

uso apenas da escovação como meio de higienização, onde observou-se um aumento 

desses patógenos. 

No grupo controle do presente estudo, foi utilizado apenas escovação 

mecânica e dentrifício fluoretado como método de higienização, os quais auxiliam na 

remoção da biomassa microbiana dentária, visto que é um elemento chave na 

prevenção de cáries, doenças periodontais e como controle do biofilme supragengival 

de acordo com a literatura (SANTAMARIA JR et al., 2013; HERRERA et al., 2018; 

CHENG; HU; CHANG, 2019). Já no grupo de intervenção, optamos por utilizar em 

auxilio a escovação mecânica e dentifrício fluoretado, um enxaguatório bucal que 

contém o antimicrobiano cloreto de cetilpiridínio (CPC) 0,075% pois estudo prévio do 

nosso grupo de pesquisa demonstrou a eficácia do CPC a 0,075% na redução da 

formação de biofilme com resultados semelhantes a clorexidina (DE MIRANDA et al., 

2020). Embora em seu trabalho (MAO et al., 2020) relatam sobre os riscos potenciais 

de resistência bacteriana, esse não foi um ponto de impedimento, visto que o uso do 

enxaguatório com CPC foi por um curto período de tempo. 

Biofilmes subgengivais associados à periodontite são classificados 

classicamente em complexos codificados por cores, de acordo com seu papel na 

saúde ou doença periodontal. O complexo vermelho é composto por 

microrganismos associados a doenças; o complexo laranja está associado à 

transição saúde-doença, enquanto os complexos amarelo, roxo e verde, bem como 

as espécies de Actinomyces, estão associados a uma condição periodontal 

saudável. Foi bem estabelecido que os patógenos nos complexos vermelho e 

laranja podem desencadear e/ou manter o estado de disbiose em biofilmes 

associados à periodontite, levando assim a uma resposta inflamatória persistente, 

exacerbada e prejudicial (SOCRANSKY, SIGMUND S., HAFFAJEE, 2005). Assim, 

os efeitos do CPC em manter a proporção dos complexos, principalmente do 

vermelho, são excelentes. 
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Nos últimos anos, os fatores de virulência de Porphyromonas gingivalis têm 

sido bem estudados e, devido à sua patogenicidade, P. gingivalis tem sido 

considerado o patógeno chave na doença periodontal. T. denticola também é um 

periodontopatógeno bem conhecido, sendo também membro do complexo 

vermelho. Esses micro-organismos liberam subprodutos ou componentes 

metabólicos (por exemplo, lipopolissacarídeos e fímbrias) nos tecidos periodontais, 

causando uma resposta inflamatória exacerbada que leva à destruição do tecido 

(HAJISHENGALLIS, 2015). Portanto, a presença de uma microbiota patogênica 

leva a uma resposta inflamatória exacerbada, que acaba resultando na destruição 

dos tecidos de suporte periodontal, com perda de inserção clínica progressiva e, 

eventualmente, perda de dente (PAPAPANOU et al., 2018) 
 

Embora tenhamos usado um produto comercialmente disponível com 

fluoreto de sódio (NaF) e 0,05% e cloreto de cetilpiridínio 0,075% como ingredientes 

ativos, a literatura demonstrou que o fluoreto de sódio não influencia a potência 

antibacterian e anti-biofilme de enxaguatórios bucais contendo CPC (LATIMER et 

al., 2015). Portanto, a atividade antimicrobiana observada em nosso estudo foi 

exclusivamente decorrente do CPC e não do fluoreto de sódio. 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante dos resultados obtidos, o nosso estudo demostrou e comprovou os 

excelentes resultados do antimicrobiano cloreto de cetilpiridínio a 0,075%(CPC), 

em conjunto a escovação na redução dos patógenos do complexo vermelho 

(associado a doença) em especial as espécies P.gingivalis e T.denticola, durante o 

uso do expansor encapsulado com cobertura oclusal de acrílico. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 
 Com base nos resultados do presente momento, conclui-se que que o 

protocolo de higiene bucal estabelecido com o uso de enxaguatório bucal contendo 

CPC 0,075% foi eficaz em evitar o aumento da proporção do complexo vermelho e 

dos microrganismos P. gingivalis e T. denticola, evitando assim a disbiose do biofilme 

dental. 
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ANEXOS 
 

 
A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
 
TÍTULO DO ESTUDO: “Avaliação dos efeitos de um protocolo químico e mecânico de 
higienização oral em pacientes portadores de aparelho expansor com cobertura 

oclusal” 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Profa. Dra. Mayara Paim Patel 

INSTITUIÇÃO: Centro de Pós-Graduação e Pesquisa. UNIVERSIDADE 
UNIVERITAS/ UNG. 

ENDEREÇO: Praça Tereza Cristina 1 - Centro - Guarulhos - Estado de São Paulo. 

CEP: 07023-070 

TELEFONE: (11) 24641684 

OUTROS INVESTIGADORES: 

 

Iniciais do participante:  

Data de nascimento do participante:  dd/mm/aaaa 

Número do participante: 

 

 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

 

Por esse instrumento particular declaro, para os devidos fins éticos e legais, que aceito 

o convite para meu filho(a) participar do projeto de pesquisa com título: “Avaliação dos 

efeitos de um protocolo químico e mecânico de higienização oral em pacientes 

portadores de aparelho expansor com cobertura oclusal” e concordo em absoluta 

consciência com os procedimentos a que meu filho(a) irá se submeter para realização 

do presente projeto de pesquisa, consistindo de um estudo clínico com prazo de 04 

meses. Estou ciente que a participação do meu filho(a) no estudo é voluntária e que 

posso retirar meu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem prejuízos 

à continuidade do tratamento. 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 
 
 

Fui esclarecido que o objetivo e principal justificativa dessa pesquisa será 

desenvolver um protocolo de higienização para pacientes que fazem uso de 

expansores maxilares com cobertura oclusal de acrílico. 
 
 
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 
 
 
Estou ciente que o estudo será conduzido na UNIVERSIDADE UNIVERITAS/UNG, nos 

quais serão selecionados 40 pacientes em dentadura mista, com idade entre 7 a 11 anos, 

com presença dos segundos molares decíduos superiores hígidos. Meu filho 

(a) deverá apresentar atresia maxilar, com presença ou não de mordida cruzada 

posterior. A triagem e a seleção da amostra serão realizadas com pacientes que 

virão voluntariamente à procura de tratamento odontológico na Clínica de 

Graduação e Pós-graduação da Universidade Univeritas/UNG. Fui informado que 

o centro onde meu filho(a) receber a avaliação inicial será o mesmo no qual 

receberá o tratamento e posterior acompanhamento. Fui esclarecido que para 

participar desse estudo, meu filho(a) não poderá fazer uso de antibiótico nos 

últimos três meses prévios ao início da pesquisa, nem durante o período 

experimental, não poderá participar se estiver fazendo uso contínuo de anti-

inflamatório e nem com presença de lesões cariosas nos elementos dentários que 

servirão de ancoragem para o disjuntor. 
 
Além disso, para participação, estou ciente que meu filho(a) deverá realizar uma 

documentação ortodôntica básica, incluindo fotografias da face e dos dentes, radiografias 

dos dentes, para as tomadas radiográficas será utilizado barreiras de proteção 

necessárias, será realizado também uma moldagem das arcadas superior e inferior para 

confecção de um modelo de gesso para melhor avaliação do caso. Estou ciente que todas 

as avaliações não terão nenhum valor econômico que eu devo pagar. 
 
 
PROCEDIMENTOS 
 
 
Primeiro será realizado uma consulta inicial, ficha clínica, radiografia periapical e 

moldagem para confecção do aparelho expansor com cobertura oclusal de acrílico. Os 

passos que seu filho(a) terá que fazer serão: 15 dias antes de colocar o aparelho, 
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precisará fazer uma limpeza (profilaxia). No dia da instalação do aparelho, serão retiradas 

algumas amostras da saliva que fica na gengiva ao redor dos dentes de trás, para a 

obtenção dos dados sobre as bactérias que se encontram neste local antes da colocação 

do aparelho. Essa coleta será repetida da mesma forma quando tirarmos o aparelho e os 

dados obtidos serão avaliados. Todos os procedimentos serão realizados com 

instrumentos estéreis e não há risco de contaminação. Todas as amostras coletadas 

serão armazenadas sob refrigeração no Laboratório de Pesquisa II de Odontologia da 

UNIVERSIDADE UNIVERITAS/UNG para posterior análise. Após fixação do aparelho, 

será realizada a ativação imediata do parafuso expansor, pela dra. Isabella F. 

Claudino (sob orientação da Profa Dra Mayara Patel), sendo uma volta completa, logo 

após a instalação. Em seguida será feita a demonstração ao adulto responsável, 

porque as demais ativações serão realizadas em casa, sendo ¼ de volta pela manhã 

e ¼ de volta à noite durante 10 dias. No decorrer desses dias se observará um 

diastema, espaço na região dos dentes da frente que indica que o tratamento está 

indo bem. Pode acontecer um pequeno desconforto causado pela pressão exercida 

nos dentes que estarão no acrílico, sendo que o desconforto diminui sensivelmente 

com o passar dos dias, se preciso o paciente poderá tomar um remédio (analgésico) 

para dor de sua preferência, não podendo ser anti-inflamatório ou antibiótico. 

 
 

A parte mais IMPORTANTE da pesquisa é justamente a higienização, a que 

será feita com escova de dente e pasta dental com flúor em seguida um bochecho com 

PLAX ICE INFINITY, depois de 30 minutos deve-se fazer a aplicação local com bochecho, 

sem esfregar, com auxílio de um cotonete, por fora e por dentro dos dentes recobertos 

pelo acrílico, duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, até a retirada do aparelho, que se 

dará após 4 meses, quando será realizado uma nova sondagem para avaliarmos os 

resultados da pesquisa. O bochecho e o cotonete serão fornecidos pela dra. Isabella F. 

Claudino como também o custo do aparelho expansor. 

 
A Dra. Isabella irá fazer consultas ao longo desses 4 meses, sem custo, para 

observar se está tudo bem, o responsável poderá informar a ela qualquer problema 

que possa estar acontecendo, pelos telefones (11) 98264-1519 ou (11) 2464-1700. 
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Caso o aparelho solte da boca, entrar em contato com a Dra. Isabella para que o 

aparelho possa ser colado novamente, assim como qualquer coisa que estiver 

incomodando.  

O êxito do tratamento ortodôntico depende, em grande parte, da 

cooperação que prestam ao ortodontista, tanto o paciente que recebe os serviços 

como seus pais ou responsáveis. 

 

BENEFÍCIOS 
 

Fui esclarecido que participação neste estudo fornecerá ao meu filho(a) o 

conhecimento de um protocolo de higiene a fim de manter uma adequada condição de 

saúde periodontal enquanto do uso do aparelho expansor com cobertura de acrílico 

oclusal, além da correção da má oclusão inicial, proporcionando a ele bem-estar e saúde 

bucal, sem custos. Além disso, fui informado que não há na literatura qualquer protocolo 

de higiene bucal direcionado a pacientes portadores de aparelhos expansores com 

cobertura de acrílico oclusal, portanto, esse estudo é fundamental para me orientar sobre 

um protocolo inovador, visando os cuidados essenciais a fim de manter uma adequada 

higiene bucal para meu filho. 
 

RISCOS E DESCONFORTOS 

 

Estou ciente que a participação do meu filho(a) neste estudo envolve um 

risco leve, pois os riscos e desconfortos relacionados com o exame periodontal são 

mínimos. Um pequeno desconforto pode ser provocado pela sondagem periodontal 

(colocação do instrumento no espaço que existe entre a gengiva e o Dente). 

Normalmente este desconforto é pequeno, podendo causar uma suave dor. 

Entretanto, trata-se de um exame de rotina na clínica odontológica e será realizado 

apenas em alguns pontos localizados no arco superior, na região de segundos 

molares decíduos superiores. portanto desnecessário e até contraindicado o uso de 

anestésicos, que excederia o número máximo de tubetes recomendados dentro do 

limite de segurança. Todos os procedimentos serão realizados com instrumentos 

estéreis e não há risco de contaminação. Com relação aos procedimentos 

radiográficos, serão utilizados todos os tipos de barreira preconizadas para a tomada 

de raios X, minimizando a exposição do paciente à radiação. Com relação a ativação 
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do parafuso expansor do aparelho expansor com cobertura de acrílico oclusal, pode 

acontecer um pequeno desconforto causado pela pressão exercida nos dentes que 

estarão no acrílico, sendo que o desconforto diminui sensivelmente com o passar dos 

dias podendo ser administrado qualquer analgésico de sua preferência. 

 
TEMPO DOS PROCEDIMENTOS 
 
 
Fui informado que o tratamento planejado do meu filho(a) será realizado com 

consultas mensais, com duração de aproximadamente 30 minutos e terá uma duração 

total de tratamento de aproximadamente 04 meses, portanto devo comparecer à 

clínica de Ortodontia aproximadamente 05 vezes a contar da consulta inicial a fim de 

finalizar o tratamento ortodôntico e coleta final da pesquisa. 
 
 
DESPESAS E PAGAMENTOS 
 
 

Estou ciente que eu não terei custos pelo tratamento recebido, pelas consultas 

mensais, bem como do aparelho expansor com cobertura de acrílico oclusal, , 

documentação ortodôntica e exame periodontal durante o estudo e, não receberei 

nenhuma remuneração por participar dele. Além disso, os procedimentos são de 

aproximadamente 30 minutos, portanto o participante permanecerá por pouco tempo 

em atendimento, o que não irá gerar necessidade custear alimentação dos 

participantes ou acompanhantes. 

 

GARANTIA DO SIGILO 
 
 
Fui informado que meu filho(a) terá a garantia do sigilo que assegura sua privacidade 

no estudo, e uma vez que os dados sejam obtidos, estes poderão ser divulgados em 

revistas e congressos científicos, mas sem a identidade do meu filho(a) como 

participante da pesquisa. 
 
 
DIREITO DE DESISTIR 
 
 
Estou ciente que terei a garantia de receber novos esclarecimentos que julgar 

necessários antes e durante o curso da pesquisa, e também terei a plena liberdade 

para recusar a participação do meu filho(a) na referida pesquisa a qualquer momento, 

sem prejuízo algum ou comprometimento do tratamento. 
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REUTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO 
 
 
Eu fui consultado e autorizo a utilização de dados clínicos ou material biológico (biofilme 

subgengival) do meu filho(a) em outra pesquisa, sem ter que ser novamente consultado 

desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição que possui horário de atendimento de segunda a quinta de 10:00h às 18:00h 

e nas sextas de  10:00h às 17:00h, contato no número (11) 2464-1664. 

 
INDENIZAÇÃO DIANTE DE EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA PESQUISA 
 
 

Foi informado que a participação do meu filho(a) no estudo não causará despesas, não 

havendo, deste modo, previsão de ressarcimento. Com relação às formas de indenização 

e às medidas de reparo de dano eventual, estou ciente que a participação do meu filho(a) 

neste estudo envolve um risco leve, pelo qual não há previsão de formas de indenização. 

Mas fui informado que eventuais danos resultantes da participação na pesquisa são 

passíveis de reparação pelos pesquisadores, ainda que não sejam previstos. Os pais ou 

responsáveis dos participantes que procuraram por tratamento ortodôntico na 

Universidade UNG, são moradores próximos, por isso não terão despesas significativas 

com o deslocamento. Caso seja necessário, os pesquisadores se responsabilizam por 

eventuais gastos. 
 

CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS 
 
 
Fui informado que Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais. 

Caso os resultados deste estudo sejam publicados, seja em eventos como congressos, 

jornadas ou até mesmo a publicação dos dados em periódicos de abrangência nacional 

ou internacional, não haverá qualquer informação ou dado que possa identificar meu 

filho(a). Os registros clínicos que possam identificar meu filho(a) serão mantidos em sigilo, 

conforme exigido pela lei, sendo acondicionados em um tempo de 5 anos. Meu filho(a) 

não será identificado por número de RG ou CPF, endereço, número de telefone ou 

qualquer outro dado que o(a) identifique diretamente nos registros do estudo que forem 

revelados para fora da Faculdade de Odontologia da Universidade Univeritas/UNG. Os 

dados que forem registrados e revelados para fora do estudo receberão um código 

numérico exclusivo que não identificará meu filho(a). 
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INFORMAÇÕES DE CONTATO 
 
 
Foi informado que o resultado do tratamento será dirigido pela Profa. Dra. Mayara 

Paim Patel (Telefones: (11) 24641684 ou (11) 98264-1519 da UNIVERSIDADE 

UNIVERITAS/ UNG, à qual terei acesso para esclarecimentos de eventuais dúvidas 

ao longo do estudo. Estou ciente que todas as normas de ética do presente estudo 

estão de acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde na 

Resolução n° 466/12. 

 
 
Mas, se eu tiver alguma consideração ou dúvida, eu também posso entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVERSIDADE UNIVERITAS/UNG, 

no Prédio do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa (CEPPE), Praça Tereza Cristina, 

n.º 1 - Centro – Guarulhos, comite.etica@ung.br e com a Secretaria do Comitê de 

Ética da UNIVERSIDADE UNIVERITAS/ UNG. 
 
 
CONSENTIMENTO DO PACIENTE 
 
 
Eu confirmo que discuti até estar satisfeito(a) sobre a minha decisão em autorizar meu 

filho(a) a participar neste estudo: “Avaliação dos Efeitos de um protocolo químico 
 
e mecânico de higienização oral em pacientes portadores de aparelho expansor 
com cobertura oclusal ” Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

participação do meu filho(a) é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento ou orientação quando necessário. Concordo voluntariamente em permitir 

que meu filho(a) participe deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que ele(a) possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço. Declaro que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

 
                                                                                                                 /        /   

 Data 
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______________________________________ 

______________________________________ 
 
Nome do participante Assinatura e RG do participante 
 
 
 
 
______________________________________ 

______________________________________ 
 
Nome responsável legal (se aplicável) Assinatura e RG do responsável legal (se 

aplicável) 

 
 
______________________________________ 

______________________________________ 
 
Nome da pessoa que explicou o consentimento Assinatura da pessoa que 

explicou o consentimento 

 
 

____________________________ 
 

Profa. Dra. Mayara Paim Patel 
Pesquisadora Responsável 
CRO-SP: 97321 
RG: 6.786.067-5 

 
 
 
 
 
 
 
Endereço Profissional: 
 
UNIVERSIDADE UNIVERITAS/ UNG. 
 
Centro de Pós-graduação e Pesquisa. 
 
Praça Tereza Cristina 1 - Centro - Guarulhos - Estado de São Paulo 
 
CEP: 07023-070 
 
Telefone: (11) 24641684 
 
URL da Homepage: http://www.ung.br 
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B- Termo de Assentimento para criança e adolescente (TALE). 
 
 
Termo de assentimento para criança e adolescente (maiores de 6 anos e 
menores de 18 anos) 
 
 

Você foi convidado e seus pais autorizaram a participar de uma pesquisa 

para corrigir e melhorar a posição dos seus dentes, assim como receber orientação 

sobre a limpeza (higienização) do aparelho utilizado para essa correção que vai 

melhorar a sua saúde bucal durante o tratamento. 

 
 
Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e 

não terá nenhum problema se desistir. 

 
 
Esta pesquisa tem como titulo: “Avaliação dos efeitos de um protocolo 

químico e mecânico de higienização oral em pacientes portadores de aparelho 

expansor com cobertura oclusal”. Essa pesquisa será realizada pela aluna Isabella 

Fernandes Claudino sob a orientação da professora Dra. Mayara Paim Patel, na 

clínica de pós-graduação da Universidade de Guarulhos (UNG) para obtenção do 

título de Mestre em Ortodontia pela Universidade de Guarulhos. 

 
 
O aparelho que você vai usar ficará preso nos dentes de cima e a pesquisa 

é para buscar uma melhor forma de limpar e cuidar do seu aparelho expansor fixo. 

Esse aparelho irá aumentar o tamanho da arcada superior, melhorando o espaço para 

que todos os seus dentes de cima fiquem acomodados em boa posição na sua 

cavidade bucal, porém esse expansor possui uma cobertura em acrílico envolvendo 

os dentes de cima de trás, que pode dificultar a higienização (limpeza), sendo assim 

a pesquisa propõe avaliar se existe a necessidade de uma limpeza diferente para 

melhorar a saúde da sua boca durante o uso desse tipo de aparelho. 

 
 
Os passos que você terá que fazer serão: 15 dias antes de colocar o aparelho, 

você precisará fazer uma limpeza especial dos dentes que ficarão cobertos com o acrílico. 
No dia da colocação do aparelho, serão retiradas algumas amostras da saliva que fica na 
gengiva ao redor dos dentes de trás de cima, para termos os dados sobre as bactérias 
que se encontram neste local antes de colocarmos o aparelho. Quando você for retirar o 
aparelho faremos uma nova coleta da saliva ao redor dos dentes de trás que estavam 
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segurando o aparelho para podermos comparar se com a limpeza que você fez nos 

ajudou a controlar melhor as bactérias que se encontram nesses dentes. 

 
 

O seu aparelho também possui um parafuso expansor que depois que 

prendermos o aparelho, será feita a ativação imediata do parafuso expansor, pela dra. 

Isabella F. Claudino, logo após a instalação. Em seguida faremos a demonstração ao 

adulto responsável por você, porque as outras ativações serão feitas em casa, sendo 1 

ativação pela manhã e mais 1 ativação à noite durante 10 dias, você vai observar um 

diastema, espaço na região dos dentes da frente que indica que o tratamento está indo 

bem. Pode acontecer um pequeno desconforto nos dentes que seguram o aparelho, 

sendo que o desconforto vai diminuindo com o passar dos dias, se precisar pode tomar 

um remédio para dor que você já está costumado a tomar. 
 

 
A parte mais IMPORTANTE da pesquisa é justamente a limpeza 

(higienização), que será feita com sua escova e pasta dental com flúor e mais um 

líquido para fazer bochecho chamado PLAX ICE INFINITY, por 1 minuto e depois de 

30 minutos você vai fazer a aplicação local, sem esfregar, do PLAX ICE IFINITY, com 

auxílio de um cotonete, por fora e por dentro dos dentes que prendem o aparelho, 

duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, até a retirada do aparelho, que se dará 

depois 4 meses, quando será realizado uma nova sondagem para avaliarmos os 

resultados da pesquisa. O bochecho e o cotonete serão fornecidos pela dra. Isabella 

F. Claudino como também o custo do aparelho expansor. 

 
A Dra. Isabella irá fazer consultas ao longo desses 4 meses, sem custo, para 

observar se está tudo bem e seus pais ou responsáveis poderão informar a ela 

qualquer problema que possa estar acontecendo, pelos telefones (11)98264-1519 ou 

(11) (11) 24641684 

 
 

Você será orientado assim como seus pais das coisas que podem acontecer 

enquanto você estiver com o aparelho e você poderá perguntar o que quiser, se tiver 

dúvidas. Caso seu aparelho solte da boca, você deverá falar para seus pais para que 

ele possa ser colado novamente, assim como qualquer coisa que estiver 

incomodando. Não contaremos seu nome para ninguém. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados, mas sem identificar nenhuma criança. 
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O êxito do tratamento ortodôntico depende, em grande parte, da sua 
cooperação. É necessário que seus pais e responsáveis compreendam o trabalho que 

será realizado em você, por essa razão, já foram explicados, detalhadamente seu 

caso e o plano de tratamento que será feito. 

 
 

Ao final da pesquisa, os dados encontrados serão utilizados para confecção 

de um artigo científico, que se refere a um trabalho escrito e publicado pelos 

responsáveis da pesquisa, com o objetivo de promover aprendizado aos demais 

dentistas. Eu autorizo e concordo com a publicação desse trabalho. 

 

 
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 
 
Eu __________________________________________ aceito participar da pesquisa 

“Avaliação dos efeitos de um protocolo químico e mecânico de higienização oral em 

pacientes portadores de aparelho expansor com cobertura oclusal”. Entendi as coisas 

ruins e as coisas boas que podem acontecer. 
 
Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar bravo. 
 
Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa. 
 
 
 
 
Guarulhos, ________de_________________________de_________. 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador (aluno) 
 
Isabella Fernandes Claudino (CROPB 3035) 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do Prof. Pesquisador Responsável 

Mayara Paim Patel (CROSP 97321) 
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C- Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Univeritas/UNG (CEP) 
 

 
 

     UNG - UNIVERSIDADE  
      GUARULHOS  

 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: Avaliação do protocolo de higienização oral em pacientes com aparelho 

expansor com cobertura oclusal  
Pesquisador: Mayara Paim Patel  
Área Temática:  
Versão:  3  
CAAE: 22334619.5.0000.5506  
Instituição Proponente: SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA  
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  
DADOS DO PARECER  
Número do Parecer: 3.824.078 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Aprovado. 
 
Considerações Finais a critério do CEP:  
Esta aprovação é válida pelo período previsto no cronograma postado.  
Enviar relatório final até 15/05/2021, via Plataforma Brasil, com os RESULTADOS DA PESQUISA. 
 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 

 


