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Modulação Hormonal e Exames séricos na Odontologia
Acreditando que os rótulos científicos estão causando dificuldades na rotina clínica
dos Cirurgiões-Dentistas, gostaríamos por meio deste instrumento informar, com base na
ciência, a influência hormonal e a necessidade de exames séricos ou salivares para a
Odontologia.
Entendemos que na área de atuação do Cirurgião-Dentista também estão presentes
músculos, ossos, cartilagens, nervos, vasos, articulações, dentes e ligamentos.
A súmula normativa nº11 da ANS, de 20 de agosto de 2007 discorre sobre a autonomia
dos Cirurgiões-Dentistas solicitarem exames séricos e orienta os planos de saúde sobre
tal aspecto. Ainda sob a luz da LEI No 9.965, de 27 de Abril de 2000, que restringe a
venda de esteroides ou peptídeos anabolizantes a Cirurgiões-Dentistas e Médicos,
baseando-se na RCD 33 DE 2000, regulamento técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial, e atentos RCD nº 130, de 2º de Dezembro de
2016, lista de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras de controle
especial: apresentamos os exames séricos e a prescrição de hormonal que estão fazendo
parte da clinica odontológica atual.

1. GLICEMIA (40302040) – Já está bastante estabelecido o papel das alterações de
glicose e insulina na Odontologia. Essa relação é bastante evidente na cicatrização. Altos
índices de glicose dificultam a cicatrização de feridas bucais cirúrgicas e não cirúrgicas, a
osseointegração de implantes dentários, além de o paciente apresentar tendência ao
sangramento prolongado. Ainda influenciam negativamente o curso da doença periodontal
e provocam alteração no fluxo salivar.

2. INSULINA (40316360) - Hormônio secretado pelo pâncreas, com importante função no
metabolismo dos carboidratos no sangue. Com sua relação íntima com a Glicemia, tudo
que os níveis de glicemia interferem na odontologia, a insulina também exerce influencia.
Os níveis de insulina podem sofrer alterações de acordo com o nível de cortisol, por isso a
importância de medirmos também o cortisol.
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3. HEMOGLOBINA GLICADA A1C (40302733) - A hemoglobina é uma proteína presente nas

nossas hemácias que é a célula responsável pelo transporte de oxigênio pela circulação sanguínea.
Nos pacientes com diabetes, principalmente naqueles mal controlados que apresentam glicemia
persistentemente elevada, o excesso de glicose acaba por facilitar a ocorrência de um processo
chamado glicação da hemoglobina, que nada mais é do que a ligação das moléculas de glicose
à hemoglobina circulante, formando um complexo que é chamado de hemoglobina glicada. Desse
modo, altos índices de hemoglobina glicada dificultam a cicatrização de feridas bucais
cirúrgicas e não cirúrgicas, a osseointegração, aumentam as chances de o paciente
apresentar sangramento prolongado, além de influenciarem negativamente o curso da
doença periodontal e provocarem alteração no fluxo salivar, gerando assim desequilíbrio
na homeostase da cavidade oral.

COSTA KL, TABOZA ZA, ANGELINO GB, SILVEIRA VR, MONTENEGRO R JR, HAAS
AN, REGO RO. Influence of Periodontal Disease on Changes of Glycated
Hemoglobin Levels in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: A Retrospective
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4. HOMOCISTEÍNA (40302113) - Importante marcador inflamatório no organismo. Níveis
elevados de homocisteína estão associados a danos nos vasos sanguíneos e podem
conduzir a desordens como hipertensão arterial, problemas cardíacos ou acidentes
vasculares cerebrais. O aumento deste parâmetro pode estar relacionado com
deficiências do complexo vitamínico B. A presença de um fator inflamatório, pode
desencadear processos inflamatórios em qualquer parte do organismo, inclusive no local
de atuação do Cirurgião-Dentista.
GÓRSKI B, NARGIEŁŁO E, GRABOWSKA E, OPOLSKI G, GÓRSKA R. The
Association Between Dental Status and Risk of Acute Myocardial Infarction Among
Poles: Case-control Study. Adv Clin Exp Med. 2016 Sep-Oct;25(5):861-870.
5. PROTEÍNA C REATIVA (Ultra Sensível) (40308391) - É uma proteína produzida no
fígado, cuja concentração sanguínea se eleva radicalmente quando há um processo inflamatório em
curso, como infecções, neoplasias, doenças reumáticas ou traumatismos. Exame bastante solicitado
no meio odontológico para casos de periodontite agressiva ou formas crônicas que não respondem
ao tratamento periodontal.
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After Periodontal Disease Treatment in Patients With Diabetes. Am J Med Sci. 2016
Jun;351(6):589-94. doi: 10.1016/j.amjms.2016.02.004. Epub 2016 Apr 23.
6. FIBRINOGÊNIO (40304264) - Glicoproteína, produzida pelo fígado, componente

da cascata de coagulação. Os níveis elevados de fibrinogênio estão
associados com maior incidência de eventos coronarianos e mortalidade.
Seus níveis, tanto acima quanto abaixo do ideal, alteram de maneira
importante o processo de sangramento. Assim, qualquer procedimento
cruento na odontologia, como cirurgias ou tratamentos periodontais,
necessitam da verificação deste parâmetro.
7. CORTISOL (40316190) - Um hormônio corticosteroide da família dos esteroides,
produzido pela glândula supra-renal. Considerado o hormônio do stress, ativa resposta do
corpo frente a situações de emergência para ajudar a resposta física aos problemas,
aumentando a pressão arterial e o açúcar no sangue, propiciando energia muscular. Atua
no sistema imune do organismo, principalmente na resposta inflamatória, visto que
também influencia os níveis de insulina no sague.
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8. VITAMINA D (40302830) - também chamada de colecalciferol, é um hormônio que promove a
absorção de cálcio (após a exposição a luz solar) , essencial para o desenvolvimento de ossos e
dentes. Atua também no sistema imune, no coração, no cérebro e na secreção de insulina pelo
pâncreas. Ainda, mantém as concentrações de cálcio e fósforo no sangue, atua no metabolismo
ósseo fazendo a deposição de cálcio nos ossos.
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9. SOMATOMEDINA C (IGF-1) (40316440) - O hormônio de crescimento humano estimula
a secreção de hormônios peptídicos produzidos no fígado conhecidos como
somatomedinas. Estes hormônios estão envolvidos na formação da cartilagem e
colágeno, no metabolismo da glicose e transporte de aminoácidos. A somatomedina C
(IGF-1) é influenciada pela atividade do hormônio do crescimento. Assim, a dosagem do
IGF-1 fornece informações sobre a quantidade de hormônio do crescimento presente. A
prescrição do GH é eventual na Odontologia, porém está relacionada a fraturas, doença
periodontal, aumento da espessura da pele. Assim sendo a avaliação deste parâmetro é
importante para a prática clínica.
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10. FSH (40316289), LH (40316335) - Os hormônios luteo-estimulante (LH) e o foliculoestimulante (FSH) são glicoproteínas cuja função é regular o crescimento, maturação
pubertária, processos reprodutivos e secreção de esteroides sexuais pelas gónadas de
ambos os sexos. A secreção de ambos é estimulada por um único hormônio hipotalâmico,
o hormônio libertador das gonadotrofinas (gnrh). Este, estimula o eixo hipotálamohipófise.

11. COLESTEROL, HDL, LDL (40301583) (40301605) - Ele é essencial para a formação das
membranas das nossas células, para a síntese de hormônios, como a testosterona, estrogênio,
cortisol e outros, para a produção da bile, para digestão de alimentos gordurosos, para formação da
mielina (uma bainha que cobre os nervos), para metabolização de algumas vitaminas (A, D, E e K).

Vitamina A tem relação com transporte da saliva dentro da glândula. Vitamina D e E relação com
descamação epitelial excessiva e consequentemente relação com placa bacteriana e saburra lingual.

12. TRIGLICERÍDIOS- excesso de triglicerídeos no sangue está associado à deposição de gorduras
nos vasos e aterosclerose, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Pacientes cardiopatas
necessitam cuidados pré, trans e pós operatórios na clinica diária do Cidurgião-dentista.

13. TGP e TGO (40302502) (40302512) - São indicadores sensíveis de dano hepático
em diferentes tipos de doenças. Importante avaliação para prescrição de medicamentos
que sofram metabolização hepática.

14. ÁCIDO URICO (40301150) - A avaliação dos níveis de ácido úrico ajuda a determinar
se o organismo está produzindo e eliminando-o adequadamente. O ácido úrico é uma
substância química produzida quando o organismo quebra os alimentos que contêm
compostos orgânicos chamados purinas. A maior parte do ácido úrico é dissolvida no
sangue, filtrado nos rins e expelida na urina. Hiperuricemia é o distúrbio que ocorre
quando existe muito ácido úrico no organismo. Uma das causa de hiperuricemia é o
aumento da morte celular. O câncer ou tratamento para o câncer pode levar ao acúmulo
de ácido úrico no organismo. O acúmulo de ácido úrico pode levar a problemas
articulares, pois ocorre a deposição de cristais nas articulações causando. Esse achado é
bastante comum em membros inferiores, mas a Articulação Temporomandibular não esta
a salvo. Também é possível que o nível de ácido úrico fique muito baixo no sangue, o que
é um sintoma de doença hepática ou renal ou da síndrome de Fanconi, um distúrbio dos
túbulos renais que impede a absorção de substâncias como a glicose e o ácido úrico, que
são então eliminados na urina. É importante do ponto de vista odontológico, avaliar a
função renal para ajuste de dosagens medicamentosas que sofram excreção renal.
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15. PSA - é uma enzima (glicoproteína) com algumas características de marcador tumoral
ideal, sendo utilizado para diagnóstico, monitorização e controle da evolução do
carcinoma da próstata (ou câncer de próstata).

16. S-DHEA (dehydroepiandosterona) (40316459) - é produzido principalmente pelas
glândulas supra-renais, é um precursor da testosterona e os estrógenos, e é essencial
para a construção de proteínas e reparação. Relacionado à melhora o sistema imunitário
(infecção/ferimentos doenças), pode aumentar a energia e força muscular, podendo ser
benéfica no tratamento de desordens autoimunes, tais como doença de Crohn, lúpus,
esclerose múltipla, líquen plano, fibromialgia, e artrite reumatoide. Tais doenças possuem
sinais e sintomas na cavidade oral.
17. TESTOSTERONA, DTH – Total e Livre (40316505) (40316513) - A testosterona,
apesar do rótulo de hormônio sexual, também é importante na odontologia porque faz
parte da remodelação óssea e melhora no aumento do fluxo salivar, bem como a
lubrificação das mucosas e articulação temporomandibular. O uso da testosterona para
dores musculares crônicas tem sido utilizada com bastante sucesso. Na Odontologia tem
sido empregada para DOF (dores ororfaciais) de origem muscular (músculos
mastigatórios sobre tensão ou hiperatividade) ou articular (ATM) e até mesmo para
melhorar a qualidade óssea e aumentar as chances de sucesso na implantodontia
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18. PROGESTERONA (40316408) - Além de essencial para o ciclo ovariano e gestação,
a progesterona também atua na remodelação óssea favorecendo a terapia periodontal.
Importante tb na implantodontia, nos distúrbios temporo-mandibulares e cirurgias.
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19. ESTRADIOL (40316246) - Um dos principais hormônios femininos, além de ter função
no sistema reprodutor feminino ele possui outras funções e por isso ele também é
encontrado em homens. A função importante para odontologia é como regulador das
colagenases e seu papel na formação óssea. Importante na implantodontia, periodontia,
nas cirurgias e nos distúrbios temporo-mandibulares.
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20. PREGNENOLONA - hormônio precursor da maioria dos demais hormônios, tem ação
na excitação e inibição SNC, resistência ao stress, melhora capacidade física/mental,
acelera a transmissão do impulso neural, eleva a memória, reduz sensibilidade à dor,
melhora a resposta inflamatória, atua no metabolismo do colágeno. Relação notória com a
saúde oral e sistema estomatognático.
Tennant F. Hormone abnormalities in patients with severe and chronic pain who fail
standard treatments. Postgrad Med. 2015 Jan;127(1):1-4. Epub 2014 Dec 15.

21. T3, T4, TSH, PTH- T3/T4 - aumentam o consumo de oxigênio de quase todos os
tecidos metabolicamente ativos, exceto cérebro, baço e testículos. Estimulam
mitocondriogênese, aumentando a capacidade oxidativa da célula, produzindo
calor.
MANIFESTAÇÕES ORAIS NO HIPOTIREOIDISMO: Hipoplasia condilar, atresia maxilar
ou mandibular, prognatismo maxilar, macroglossia, maloclusão, hipossalivação
(xerostomia) com consequente aumento de incidência de lesões cariosas e halitose,
hipoplasia de esmalte e dentina, retardo na erupção dentária e no desenvolvimento
radicular, podendo ocorrer como agravamento da doença a impactação dos segundos
molares inferiores devido a falha de crescimento. Ainda ocorre, a demora na cicatrização
de úlceras da boca e reparação tecidual, lábios grossos, língua em protrusão, pobre
saúde periodontal, além da alteração na produção de calcitonina (hormônio que fixa cálcio
na matriz orgânica produzida pela glândula tireóide) causando possível osteoporose
(ossos gnáticos).
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22. MELATONINA- A glândula pineal secreta a Melatonina, sintetizada a partir da
Serotonina (um neurotransmissor). Possui ação regulatória ao ritmo circadiano (ritmo
dia/noite) e eventos biológicos que ocorrem ciclicamente, como o ciclo reprodutivo
feminino (ciclo menstrual). Está envolvido no controle do início da puberdade. Possui
influência sobre o estresse, tendo seu uso promissor para casos de bruximo (parafunção),
DOF (dor orofacial) e apneia do sono e ronco, além de estar envolvida na diferenciação
de células ósseas e associada a saúde periodontal.
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Diante de todo o exposto e com a certeza de que a saúde geral depende da saúde
oral e vice-versa, entendemos com muita clareza que o Cirurgião-dentista tem
chancela legal e cientifica para solicitar todo e qualquer exame relacionado à saúde
do ser humano, incluindo as questões hormonais. Além disso, os pacientes
procuram os cirurgiões-dentistas com frequência média de 6 meses, o que coloca a
classe odontológica perto da sociedade, proporcionando assim a oportunidade e a
eficiência no diagnóstico precoce e prevenção de doenças bucais e gerais.

