
ESCOLA

CARREIRA

FACULDADE
NAMORO

FESTAS

1º EMPREGO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

Saúde do Adolescente 
Questões da Prática Assistencial 

para Dentistas



UNIDADE 3

Na Unidade 3, serão abordadas questões relativas a 

alterações orais que podem repercutir na saúde bucal, como as 

doenças periodontais e assuntos relacionados à manutenção da 

saúde dos dentes, chamando atenção para aspectos extrínsecos 

que podem influenciar nesse processo.

 Além disso, vamos discutir como o uso de álcool, cigarro e 

outras drogas influenciam na saúde bucal dos jovens, bem como o 

papel do cirurgião dentista na detecção precoce do uso e no 

completo acompanhamento, seja realizando a orientação e 

tratamento dentário, seja encaminhando para centros de ajuda 

psicossociais. 

ASPECTOS 
PERIODONTAIS, 

DENTÁRIOS E 
COMPORTAMENTAIS 

QUE INFLUENCIAM
NA SAÚDE 

DO ADOLESCENTE



3.1
Aspectos Periodontais

Vamos relembrar o que 
define a doença 

periodontal?
As doenças periodontais podem ser descritas como processos 

inflamatórios de origem infecciosa, induzidas pelos microorganismos 

do biofilme dental (placa bacteriana), ocasionando reações 

inflamatórias e imunológicas nos tecidos periodontais, danificando o 

tecido conjuntivo e o osso alveolar(CARRANZA & NEWMAN, 1997). 

Saiba Mais

Portanto, o desenvolvimento 

e a evolução da periodontite são 

dependentes da resposta imune do 

hospedeiro. O biofilme bacteriano 

desempenha um papel importante 

no processo patogênico.

Boa higiene oral e a realização de raspagem e alisamento 

radicular são estratégias que devem ser empregadas na tentativa 

de evitar o acúmulo de placa.



3.1
Aspectos Periodontais

Saiba Mais

Na infância e na adolescência, alguns fatores sistêmicos 

podem interferir na condição periodontal dos indivíduos nesta faixa 

etária.

Alterações hormonais da adolescência são responsáveis pela 

resposta inflamatória acentuada do tecido gengival, onde a 

gengivite sem associação à perda óssea ou de inserção clínica 

detectável é o tipo mais comum. Na gengivite da puberdade, 

mesmo que os fatores locais, como placa ecálculo, nãosejam tão 

acentuados, o processo inflamatório persiste com características 

mais severas de inflamação. 

O alto índice hormonal pode modificar a resposta inflamatória 

à placa dental, tornando essa inflamação mais exacerbada. O 

mesmo ocorre durante a gravidez e com o uso frequente de 

anticoncepcionais, onde os níveis hormonais encontram-se 

alterados. Com o aumento da obesidade entre crianças e 

adolescentes, cuidados periodontais relacionados a esta condição 

sistêmica devem ser tomados, pois se sabe que o aumento do IMC 

(índice de massa corporal) produz um nível mais alto de proteínas 

inflamatórias, contribuindo para a inflamação periodontal.



3.1
Aspectos Periodontais

A doença periodontal mais frequente durante a adolescência é a 

gengivite induzida pela placa bacteriana, cuja etiologia está 

relacionada à higiene bucal deficiente. 

Respiração bucal, que normalmente está 

associada a pacientes que apresentam uma 

má-oclusão ou relacionada à condição 

sistêmica do individuo.

A gengivite pode ser ocasionada por fatores predisponentes

Uso de aparelhos ortodônticos

A doença periodontal mais frequente durante a adolescência é a 

gengivite induzida pela placa bacteriana, cuja etiologia está 

relacionada à higiene bucal deficiente. 

Saiba Mais

Outra forma de manifestaçãoda doença é aperiodontite 

agressiva,que consiste em uma alteração periodontal que pode se 

manifestar na adolescência, trazendo consequências mais graves 

quanto à perda de suporte periodontal e merece uma atenção 

redobrada. 



3.1
Aspectos Periodontais

Saiba Mais

A periodontite agressiva engloba vários tipos de alterações 

periodontais sem, na maioria das vezes, a ocorrência de doenças 

sistêmicas concomitantes relacionadas com a perda das defesas do 

hospedeiro.Tende a ter progressão rápida, acúmulos de depósitos 

microbianos nos tecidos periodontais, alternando por episódios de 

destruição e quiescência. A periodontite agressiva se divide em: 

Periodontite Agressiva Localizada (PAL) e Periodontite 

Agressiva Generalizada (PAG), tendo os incisivos e primeiros 

molares como dentes de referência. 

Caso haja doença periodontal afetando três ou mais dentes, 

que não os incisivos e primeiros molares, a doença é dita 

generalizada, o que é mais comum em indivíduos com menos de 30 

anos de idade. Já a PAL geralmente tem se instalado em pacientes 

em idade pré-puberal. Ambas as formas da doença são 

frequentemente associadas ao patógeno periodontal 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e a anormalidades na 

atividade dos neutrófilos. Portanto, o diagnóstico correto e precoce 

desta grave condição periodontal é fundamental para o inicio do 

tratamento, favorecendo o prognóstico(CARRANZA & NEWMAN, 

1997). 



3.1
Aspectos Periodontais

A prevenção de periodontopatias é fundamental para a saúde 

bucal e sistêmica do individuo, melhorando não só a aparência e a 

autoestima, como também a saúde geral do seu corpo. 

A placa bacteriana é uma película transparente que se forma na 

superfície dos dentes, composta por colônias de bactérias que 

degradam carboidratos e restos alimentares, produzindo ácidos que 

atacam dentes e gengivas.

VALE LEMBRAR!
Na prevenção de cárie e doença periodontal, é necessário que se faça 

a remoção de placa bacteriana, através de uma correta escovação e o 

uso do fio dental. A escova dental deve ser apropriada ao tamanho da 

sua arcada dentária. A orientação se dá pelo uso de uma escova de 

cabeça pequena, que tenha cerdas macias, arredondadas, com tufos 

concentrados e cabo que seja anatomicamente confortável. Para se 

atingir os objetivos de uma escovação correta, é recomendado que, 

além do tipo de escova dental, a frequência de escovação seja de três 

a quatro vezes ao dia.
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Saiba Mais

O uso do fio ou fita dental é essencial, pois remove a placa 

bacteriana e alimentos que ficam entre os dentes e abaixo das 

gengivas, onde a escova não pode alcançar. 

A fita dental tem maior área de ação entre os dentes. 

O fio dental deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia, 

sempre antes da escovação. 

As pastas de dentes são importantes auxiliares na efetividade 

da remoção de placa durante a escovação, assim como na 

prevenção de cárie pela presença do flúor em sua constituição. 

Já os enxaguatórios bucais funcionam como coadjuvantes, ou 

seja, devem ser usados durante o tratamento odontológico, 

prescrito pelo dentista, de acordo com o quadro clínico e 

necessidade de cada indivíduo(LISBÔA; ABEGG, 2006). 



3.2
Aspectos Dentários

3.2.1 Terceiros Molares

Um assunto de grande interesse durante a adolescência é a 

erupção dos terceiros molares. É muito comum o adolescente 

procurar atendimento odontológico por conta do incômodo causado 

pelo surgimento desse dente na cavidade oral.

Os terceiros molares são os últimos dentes a erupcionar na 

arcada dentária, por volta dos 18 aos 20 anos, em média, e o seu 

surgimento pode ser precedido de desconforto quando o espaço 

disponível para seu correto posicionamento é comprometido, ficando, 

na maioria das vezes, retidos ou impactados, ou seja, não obtêm 

espaço para sua completa erupção (PORTO et al, 2009). 

Problemas relacionados aos terceiros molares

A falta de espaço no arco dental é o principal fator etiológico, 
porém hereditariedade, tendência evolutiva, alterações 
patológicas, traumatismos e alterações sindrômicas e 

sistêmicas podem estar associadas. 

IMPORTANTE!

Não existe a necessidade de solicitar a exodontia desses 

dentes como procedimento profilático, a não ser que o 

terceiro molar esteja envolvido num quadro de pericoronarite 

moderada ou grave, cárie, cistos, tumores ou reabsorção 

radicular do segundo molar adjacente. 
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Aspectos Dentários

3.2.2 Lesões Não Cariosas

Outra característica que pode ser observada nos elementos 

dentários desta faixa etária é a presença de lesões cervicais não 

cariosas, principalmente erosão. 

Erosão extrínseca  

Erosão intrínseca 

São caracterizadas como uma 

patologia crônica e localizada, com 

perda de tecido duro por ataque 

químico ou dissolução da 

superfície dental, sem que ocorra 

o envolvimento de bactérias

A erosão extrínseca é causada por fatores exógenos que 

incluem o consumo de alimentos ácidos como frutas 

ácidas, bebidas ácidas e alguns medicamentos

Lesões dentárias por erosão O que é?

T
ip

o
s

Saiba Mais

O contato diário com substâncias ácidas da atmosfera ou do 

local de trabalho, como as indústrias químicas, também são fontes 

extrínsecas de ataque ácido aos tecidos dentários. 
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Aspectos Dentários

3.2.2 Lesões Não Cariosas

As causas da erosão intrínseca incluem vômitos recorrentes 
de desordens psicológicas e alimentares ou então a 

regurgitação de conteúdos gástricos decorrentes de alguma 
anormalidade do trato gastrointestinal

Saiba Mais

Uma anamnese bem sucedida informa ao profissional as 

prováveis causas das lesões erosivas no esmalte dentário, cabendo 

ao dentista alertar, principalmente quando houver associação com 

distúrbios alimentares, como a anorexia nervosa e a bulimia 

nervosa. A característica comum da causa de ambas as doenças é a 

preocupação excessiva com a alimentação e o ganho de peso. 

A questão da frequente procura pela vida saudável e corpo 

ideal é um poderosoapelo presente na sociedade moderna, comum 

na adolescência, o que reforça o medo de engordar. Tanto na 

anorexia quanto na bulimia nervosa, os pacientes tendem a 

regurgitar (vomitar) o que comeu, lançando produtos ácido-

gástricos no meio bucal, contribuindo para formações de lesões de 

erosão dentária. Muitas vezes, o dentista é o primeiro profissional a 

suspeitar que o usuário esteja com alguma desordem alimentar 

devido às sequelas orais. Observar tais sinais e sintomas e fazer 

referência à doença o quanto antes é o principal papel do 

profissional, encaminhando o paciente o mais rápido possível para 

um atendimento multiprofissional. 



3.2
Aspectos Dentários

3.2.2 Lesões Não Cariosas

3.2.3 Traumatismos Dentários

Segundo pesquisas recentes,o traumatismo dentário, 

juntamente com a doença cárie e o câncer bucal, encontra-se entre os 

principais problemas de saúde pública no Brasil, com prevalência de 

20,5% dos casos de lesões dentárias em jovens de 12 anos. O 

traumatismo dentário pode ocasionar perdas de estruturas dentárias 

irreparáveis, além de comprometer os tecidos periodontais tanto no 

momento do acidente como do decorrer do tratamento ou até mesmo 

anos após (BONINI et al., 2009).

Dessa forma, esta condição pode criar sérios danos estéticos, 

psicológicos e sociais para o individuo. A prática de esportes com 

muito contato físico torna os adolescentes mais vulneráveis aos 

traumatismos dentários e de face. Porém, acidentes automobilísticos, 

agressões físicas e abusos domésticos também contribuem como 

fatores etiológicos aos traumas nesta faixa etária. 

REFLITA COMIGO!

Você consegue identificar sinais de 

alterações nutricionais durante a consulta 

odontológica? O que, na prática, a equipe 

tem feito para assistir esses adolescentes?



3.3 Importância de bons 
hábitos alimentares na 

saúde bucal

Na adolescência, antigos hábitos 

e novas aprendizagens repercutem 

sobre o comportamento em muitos 

aspectos da vida futura, como a 

alimentação, autoimagem, saúde 

individual, valores, preferências e 

desenvolvimento psicossocial.

Muitas dessas transformações que ocorrem nesta fase podem 

ser facilmente detectadas pelo dentista: podemos identificar 

mudanças comportamentais quando, por exemplo, é observado certo 

descuido com a higiene bucal, falta às consultas, falta de interesse 

pelo tratamento odontológico e irreverência frente às recomendações 

de uma dieta mais equilibrada e menos cariogênica. 

Nessa fase da vida, observa-se um aumento no consumo de 

gorduras, açúcares e sódio, com pequena participação de frutas e 

hortaliças, principalmente entre jovens de classes econômicas mais 

favorecidas. 

Hábitos alimentares inadequados na infância e na adolescência 

podem ser fatores de risco para doenças crônicas na fase adulta, entre 

muitas a obesidade e a cárie dentária.



3.3 Importância de bons 
hábitos alimentares na 

saúde bucal

VAMOS RELEMBRAR?
A cárie dental é uma combinação de fatores, que inclui a colonização 

de bactérias cariogênicas nos dentes, tipo de alimentação, frequência 

de exposição a esses alimentos e a susceptibilidade do paciente. 

Saiba Mais

Os alimentos servem como substrato para a microbiota do 

biofilme dental realizar a fermentação e consequente formação de 

ácidos orgânicos que desmineralizam a superfície do dente. 

Através do equilíbrio deste mecanismo, o controle da cárie torna-se 

efetivo, conseguido, principalmente, pela frequência de escovação, 

composição dos alimentos e hábitos dietéticos. 

A frequência da ingestão de sacarose é um dos fatores 

importantes na determinação do risco de cárie nos indivíduos que 

apresentam alta contagem de Streptococus mutans. Associado a 

isto, a consistência do alimento é fator preponderante na 

potencialização de sua ação cariogênica. O consumo de uma 

alimentação balanceada, onde se inclui proteínas, gorduras, 

verduras e legumes, além de prevenir o aparecimento de cáries, 

permitem formação de dentes permanentes bem calcificados. 

Alimentos “limpadores” dos dentes, ou seja, que ajudam a eliminar 

resíduos de outros alimentos que ficam aderidos a eles, como 

maçã, laranja, pêra, cenoura e frutos carnosos em geral, também 

são benéficos na prevenção e combate à cárie.



3.4 Fumo, Álcool e Outras 
Drogas Repercutindo na 

Saúde Bucal do 
Adolescente

A adolescência é marcada por um complexo processo de 

crescimento e desenvolvimento biopsicossocial associado à 

vulnerabilidade em relação aos aspectos comportamentais e de 

saúde. O consumo de substâncias que alteram o estado mental do 

individuo é bastante conhecido desde os primórdios, porém uma 

maior disseminação das drogas alucinógenas tem contribuído para o 

aumento indiscriminado do seu uso por jovens. 

As drogas lícitas, por serem de fácil acesso, como o cigarro e o 

álcool são as drogas mais consumidas e as que causam maiores danos 

aos tecidos bucais. 

Tabagismo

Há evidências da relação entre tabagismo e câncer bucal, pois as 

substâncias carcinogênicas presentes no cigarro, potencializadas pela 

exposição contínua ao calor gerado pela combustão do fumo, podem 

causar alterações na mucosa oral. 

Alcoolismo

O álcool também pode trazer efeitos danosos à cavidade bucal, 

que vão desde manchamento dos dentes, queda do pH oral, lesões 

cervicais do tipo erosão, aumento do risco de doenças periodontais e 

câncer bucal.



3.4 Fumo, Álcool e Outras 
Drogas Repercutindo na 

Saúde Bucal do 
Adolescente

Outras drogas

 O consumo de drogas inalantes (cola de sapateiro, éter, verniz, 

cocaína, entre outros) podem provocar danos à saúde geral, que vão 

desde momentos de alucinação até a morte; na cavidade bucal, estão 

relacionadas a queimaduras de tecidos moles, sensibilidade 

dentinária, presença de lesões erosivas nos tecidos dentários, 

ressecamento da mucosa bucal, menor fluxo salivar e maior risco de 

problema periodontal.

Estimulantes

Outra substância estimulante bastante consumida por 

adolescentes é a cafeína, encontrada em bebidas como o café, 

refrigerantes do tipo cola e energéticos. Na cavidade oral, o consumo 

indiscriminado dessas bebidas pode provocar manchamento nos 

dentes, erosão do esmalte e diminuição do pH bucal.

VAMOS PRATICAR?
Verifique, em sua área de atuação, qual a demanda de adolescentes 

que necessitam de atendimento odontológico. Elabore um plano de 

ação que possa contemplar as necessidades encontradas.

Durante o atendimento clínico, essas 

d r o g a s  t e n t e m  a  i n t e r f e r i r  e m 

procedimentos que requerem o uso de 

anestés icos loca is ,  portanto uma 

anamnese detalhada é imprescindível para 

que certos danos sejam evitados. 
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