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Qualidade na Odontologia 
nacional, qualidade de 
vida para o brasileiro

A ABO Pernambuco, uma das 
mais atuantes e representativas 
seções da nossa ABO, realiza 

este 21º Congresso Pernambucano de 
Odontologia ao mesmo tempo em que 
completa 90 anos. Com nove décadas de 
existência, apenas seu passado já seria 
suficiente para cobrir de credibilidade 
este e qualquer outro evento que carregue 
consigo a marca desta entidade. Mas 
é no tema escolhido pelos aguerridos 
organizadores do 21º Copeo que reside 
a verdadeira marca da ABO/PE e da 

Odontologia pernambucana: a marca da vanguarda. Isso porque é 
na qualidade de vida dos nossos pacientes e da população em geral 
que encontramos nossos próximos e maiores desafios.

Nesses 90 anos, a saúde bucal do brasileiro passou por grandes 
transformações, mas as mais significativas se desenrolaram nas 
últimas décadas, quando grandes esforços foram empreendidos 
para que problemas graves e históricos fossem sanados e a pre-
venção passou a ser um norte para os gestores da Odontologia. 
Tais esforços, somados ao aumento da expectativa de vida da 
população, trouxeram-nos aos desafios que se apresentam hoje ao 
cirurgião-dentista brasileiro: vivemos mais, mas precisamos viver 
melhor. E não há qualidade de vida sem saúde bucal, no seu mais 
amplo entendimento.

Graças ao fortalecimento da nossa Odontologia, com o qual 
a ABO/PE contribuiu ao longo de quase um século de atuação, a 
importância do cuidado odontológico para a qualidade de vida já 
é uma certeza para a população brasileira. Mas é preciso fortale-
cer, ainda, os diversos focos através dos quais este cuidado se dá, 
desenvolvendo ainda mais nossas especialidades, colocando-as em 
local de destaque diante de todos os demais cuidados com a saúde 
integral do organismo, ocupando-se espaços multidisciplinares de 
promoção da saúde.

Exemplo dessa abrangência é a programação científica deste 
21º Copeo, mais uma grande contribuição que a ABO/PE dá ao 
desenvolvimento do cirurgião-dentista brasileiro, à Odontologia 
nacional e à qualidade de vida da população.

Newton Miranda de Carvalho
Presidente da ABO Nacional
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
SOCIEDADE DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE 

PERNAMBUCO – ABO/PE

PREZADOS CONGRESSISTAS

Estamos vivenciando o 21º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA e os seus 
eventos paralelos, a saber: o 16º Congresso Norte-Nordeste de Odontologia; 9º Congresso de 
Odontologia Militar do Nordeste; 6º Encontro de Técnicos em Prótese Dentária de Pernambuco; 
4ª Mostra de Saúde Bucal Coletiva; 3º Encontro de Ex-Alunos de Odontopediatria e 2ª Mostra de 
Anatomia Aplicada.

O planejamento de um Congresso requer: muito trabalho; esforço; dedicação; horas de sono; horas 
roubadas do trabalho, lazer e família. Ninguém trabalha sozinho na preparação de um Congresso. 
A Comissão Organizadora se divide em vários setores, tais como: Comissão Científica; Comissão 
Social; Recepção e Hospedagem; Logística; Divulgação; Anais etc. Tudo isso, em nossos Congres-
sos, está sob a “batuta” do colega Fernando Luiz Tavares Vieira. Neste contexto, contamos com 
os parceiros da Indústria e do Comércio que, além de patrocinar professores, contribuem em seus 
stands para o brilho de nossa Feira Comercial.

Temos, ainda: a apresentação de trabalhos científicos (simpósios, temas livres profissionais, fóruns 
clínicos); renomados expoentes da Odontologia nacional, oriundos dos mais diversos estados do 
País, que vêm trazer o seu saber e experiência profissional; os Acadêmicos que, além da colabora-
ção na Comissão Organizadora, trazem os seus trabalhos de pesquisa, demonstrados em painéis e 
mesas clínicas. Enfim, tudo isso e muito mais, é preciso para a realização de um Congresso, mas, 
nada disso teria sentido se não fosse você Congressista estar presente para nos prestigiar e ver de 
perto o resultado do nosso trabalho.

Encontre os colegas e amigos, faça novas amizades, se atualize, compre e divirta-se nesses quatro 
dias de congraçamento.

Você que vem de outras cidades, curta o Recife e Olinda, com suas praias, seus casarios, seu rico 
artesanato, suas frutas, seus sabores. E isto está à sua disposição. Aproveite!

Queremos agradecer e parabenizar Fernando Tavares e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho 
na elaboração do 21º COPEO, como também, a todos os funcionários da SCDP-ABO/PE.

Congressistas, sejam bem vindos e recebam o abraço do povo pernambucano.

LUIZ GONÇALVES DE MELO

 

MENSAGEM PRESIDENTE  ABO/PE - FALTA
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DOS EVENTOS

No ano em que a Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco – Associação Brasi-
leira de Odontologia - Seção Pernambuco completa seus 90 anos de existência, realiza o 
21º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA no período de 12 a 15 de abril 
de 2012 e, simultaneamente, os eventos: 16º Congresso Norte-Nordeste de Odontologia; 
9º Congresso de Odontologia Militar do Nordeste; 6º Encontro de Técnicos em Prótese 
Dentária de Pernambuco; 4ª Mostra de Saúde Bucal Coletiva; 3º Encontro de Ex-Alunos de 
Odontopediatria e 2ª Mostra de Anatomia Aplicada.

O tema “Odontologia e Qualidade de Vida” convida a uma reflexão sobre a responsabilida-
de social do cirurgião-dentista no que diz respeito à sua atuação para a melhoria da saúde 
bucal da sociedade brasileira, valorizando e celebrando a vida no seu sentido mais amplo.  

Nesta vigésima primeira edição, o nosso Congresso, em sua Grade Científica, faz uma 
abordagem do mais alto nível, promovendo palestras, mesas demonstrativas, painéis, fó-
runs clínicos profissionais e acadêmicos, além de simpósios e cursos ministrados por re-
nomados expoentes da Odontologia, abordando temas voltados não apenas para a prática 
clínica e profissional, mas naquilo que há de mais atual em termos da pesquisa científica.

Participar de um Congresso representa a oportunidade de aprimoramento profissional, 
além de revermos novos e antigos colegas de profissão, com os quais convivemos ou já 
tivemos o ensejo de conviver, e fazermos uma pausa no cotidiano para celebrar a felicidade 
de um momento único. 

Agradeço à Diretoria da SCDP-ABO Pernambuco pela confiança e indicação do meu nome 
para presidir o maior acontecimento científico do nosso Estado. O desafio que me foi con-
fiado certamente não se tornaria possível sem a colaboração, empenho e dedicação de 
todos os colegas que compõem a Comissão Organizadora do 21º Congresso Pernambu-
cano de Odontologia, assim como de todos os funcionários e colaboradores da Entidade.

Agradeço, ainda, a todos os parceiros da Indústria e Comércio de equipamentos e mate-
riais odontológicos que, atendendo ao convite, apresentam o que há de mais moderno para 
a prática clínica e profissional dos colegas Cirurgiões-Dentistas.

Caros Congressistas, em meu nome e da Comissão Organizadora do 21º COPEO, registro 
a alegria em recebê-los, desejando a todos o maior aproveitamento possível, não apenas 
no contexto científico como também no contexto social e interpessoal.

FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
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COMISSÃO ORGANIZADORA
21º Congresso Pernambucano de Odontologia
16º Congresso Norte-Nordeste de Odontologia

9º Congresso de Odontologia Militar do Nordeste
6º Encontro de Técnicos em Prótese Dentária de Pernambuco

4ª Mostra de Saúde Bucal Coletiva
3º Encontro de Ex-alunos de Odontopediatria

2ª Mostra de Anatomia Aplicada
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Sílvio Ricardo Caldas Nascimento 

 
Comissão Científica 

Paulo Fonseca Menezes Filho (coordenador) 
Ana Cláudia de Sousa Melo 
Ana Luísa de Ataíde Mariz  

Ana Maria Bezerra Cavalcanti  Marques
Daene Patrícia Tenório Salvador da Costa 

Gisele Cruz Camboim
Juliana Raposo Souto Maior 

Mariana Silva Teixeira Cavalcanti  
Natália Sotero Machado 

Patrícia Morgana Hordonho Santillo 
Sandra Maria Silva Rodrigues Fontes

 

Comissão de Anais 
Angela Carvalho Vieira da Cunha 

Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos 
Paulo Maurício Reis de Melo Júnior 

 
Comissão de Recepção e Hospedagem
Anna Teresa Caiaffo de Freitas Morais 

Letícia Badin Werneck de Carvalho 
Maria Regina Almeida de Menezes 

Sabrina Lins de Menezes 
Simone Raquel Pontes 

 
Comissão de Divulgação 

Alexandre Batista Lopes do Nascimento 
Ana Emília Vila Nova Emery Lopes  

André Felipe Alves Figuerôa 
Áurea Fernanda de Araújo Silva Tavares 

Carlos Alberto de Souza Canto 
 

Comissão Social 
Adilson dos Santos Torreão
Carmeluce Maria Barbosa

Luiz Ricardo Gomes de Caldas Nogueira 
 

Comissão de Exposição e Feira 
Alexandre Martins Rizuto

Fernando Luiz Tavares Vieira 
 

Comissão de Apoio Logístico
João Batista Lemos 

 
Comissão Acadêmica

Carlos Eduardo da Silva Vieira (coordenador)
 

9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA MILITAR DO NORDESTE 
Coordenador 

Capitão de Fragata (CD) Antonio Ubaldo Ventura Neves da Costa 
 

Assessores
Tenente Coronel Dentista Aer Flávio Alves Ribeiro 

Major EB Dentista Genivaldo Moura da Silva
Major PM Dentista Ricardo José de Holanda Vasconcellos 

6º ENCONTRO DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA DE PERNAMBUCO 
Beatriz Aguiar (coordenadora)

Ismael Lira 
Orlando Ferreira dos Santos

4ª MOSTRA DE SAÚDE BUCAL COLETIVA 
Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo (coordenadora)

Gabriela da Silveira Gaspar
 

3º ENCONTRO DE EX-ALUNOS DE ODONTOPEDIATRIA
Kátia Virgínia Guerra Botelho (coordenadora)

 
2ª MOSTRA DE ANATOMIA APLICADA

Gilberto Cunha de Sousa Filho
Alexsandre Bezerra Cavalcante
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MENSAGEM DO COORDENADOR DA COMISSÃO CIENTÍFICA

A Comissão Científica do  21º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA trabalhou 
de forma integrada e coesa com o desafio de apresentar aos congressistas que virão participar 
deste evento, uma proposta diferente de integração do conhecimento científico produzido pelos 
centros de excelência do nosso País, onde os Professores convidados dividirão conosco a 
experiência clínica na área, bem como seus dogmas e paradigmas.

ODONTOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA será o tema oficial. O foco central do congresso 
será colocar em discussão os grandes avanços da Odontologia atual relacionados às diversas 
especialidades, que tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes.  

A expectativa da Comissão Organizadora é de que haja uma grande participação da comunidade 
odontológica e que a Programação Científica gere boas discussões e reflexões com grande 
proveito para todos. 

Para finalizar, gostaria de agradecer a colaboração de todos os integrantes da Comissão 
Científica que doaram de forma espontânea seu tempo, para tornar realidade este grande evento 
da Odontologia Pernambucana e Brasileira. Juntos, vamos fazer o maior Congresso de todos os 
tempos, OBRIGADO A TODOS E BOM CONGRESSO.

PAULO FONSECA MENEZES FILHO
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IMPLANTES OSTEOINTEGRÁVEIS: EVOLUÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E 
FILOSÓFICA EM 60 ANOS DE OSSEOINTEGRAÇÃO
Prof. Felipe Miguel Saliba – RJ 
Prof. Oldemar Ferreira Garcia de Brito – RJ   
Prof. Vinícius Brigagão – RJ

A reabilitação oral de pacientes edentados totais ou parciais através da utilização dos implantes osteointe-
gráveis é uma realidade clínica incontestável em boa parte do mundo. Dos estudos iniciais realizados pelo 
Professor Per-Ingvar Brånemark, em 1952 na Universidade de Lund - Suécia até os dias atuais, observamos 
uma enorme evolução nos conceitos clínicos, científicos, estéticos e biológicos; como exemplo podemos 
citar que no início implantes eram instalados sem qualquer tipo de planejamento protético-cirúrgico, e hoje 
podem ser realizados através de cirurgias virtuais guiadas sem retalho. O objetivo deste curso é abordar e 
esclarecer de maneira criteriosa as evoluções ocorridas na Implantologia Oral nestes 60 anos e discutir as 
diversas aplicações clínicas para cada caso em questão.

RECURSOS BIOMECÂNICOS APLICADOS NA CLÍNICA ORTODÔNTICA 
(TÉCNICA DO ARCO SEGMENTADO). EMPREGO DE APARELHOS PROPUL-
SORES FIXOS NO TRATAMENTO DA CLASSE II
Prof. Ary dos Santos Pinto – SP

Uma abordagem biomecânica utilizando recursos da técnica do arco segmentado (barra palatina, cantilever, 
alça retangular e mola T) para movimentação ortodôntica eficiente com controle dos efeitos colaterais. No 
segundo momento mostrará a utilização dos aparelhos propulsores fixos (CBJ, Herbst e Jasper Jumper) no 
tratamento da má-oclusão de Classe II ressaltando diferentes aspectos de sua utilização e efeitos dentários 
e esqueléticos que podem ser obtidos.

ODONTOLOGIA ESTÉTICA: DESAFIOS CLÍNICOS DO DIA A DIA
Prof. Guilherme Carpena Lopes – SC

Os desafios clínicos da odontologia estética no dia a dia perpassam sobre os procedimentos e seleção 
dos materiais para restaurações de resina composta, seleção de cor, cimentação de facetas de porcelana 
e pinos de fibra de vidro, tratamento da superfície, silanização e seleção dos cimentos, como também da 
restauração de dentes tratados endodonticamente e de quando indicar um retentor intrarradicular. Além 
disso, o uso dos materiais e técnicas atuais dos clareamentos interno, caseiro e no consultório e dos agentes 
dessensibilizantes dentinários.

RECONTORNO COSMÉTICO DO SORRISO: DO CLAREAMENTO A RECONS-
TRUÇÃO DENTAL
Prof. Ronaldo Hirata – PR

O curso trata de apresentar o protocolo inicial baseado no clareamento dental, clareamentos existentes atu-
almente, microabrasão: remoção de manchas superficiais, clareamento propriamente dito, técnica caseira, 
consultório e over-the-counter, uso ou não da luz, econtorno cosmético anterior e protocolo para reconstru-
ção com resinas compostas em anterior: 6 passos.

SISTEMA PRODESIGN S – UMA NOVA PROPOSTA 
Prof. Henrique Bassi – MG

Normalmente, os dentistas gastam 70% do tempo, desobstruindo o que eles próprios obstruíram. Como 
isso ocorre? O que esperar de um bom sistema? É possível retirar as brocas de Gates Glidden? Qual a 
consequência de se usar uma sequência rotatória com menos limas? Sistema hibrido, uma nova proposta.

DO TRATAMENTO AO RETRATAMENTO: NOVOS CONCEITOS EM 
ENDODONTIA
Prof. Carlos Eduardo da Silveira Bueno – SP

Instrumentação rotatória NiTi, movimento recíproco: conceitos e protocolo, obturação termoplástica e re-
tratamento endodôntico: previsibilidade e técnicas.

OCLUSÃO EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES
Prof. Eduardo Miyashita – SP

Os princípios de Oclusão Dentária utilizados em próteses convencionais podem ser aplicados de forma 
segura em próteses sobre implantes sustentados pelo sucesso a longo prazo desta modalidade restauradora; 
cuidados relacionados ao ajuste das próteses referentes à diferença da resiliência entre o ligamento perio-
dontal em dentes naturais e o tecido ósseo periimplantar é especialmente critico em pacientes com atividade 
parafuncional como o Bruxismo. Serão abordadas as mudanças da força mastigatória em pacientes com 
próteses sobre implantes e sua relevância clínica nas mudanças proprioceptivas e a importância do diag-
nóstico das alterações do sistema estomatognático e do planejamento reabilitador integrado para o sucesso 
e longevidade dos tratamentos restauradores sobre implantes.

DTM PARA O CLÍNICO E PARA MIM: TRATAR OU INDICAR?
Prof. Ricardo Tanus – MG

Manejo Clínico dos Estalidos da ATM, Pontos Gatilhos no músculo: O que fazer, Controle dos Fatores Con-
tribuintes para DTM, Placas Oclusais: Quando, Como e Porque usar e Desmistificando Oclusão x DTM.

CURSOS NACIONAIS
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FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA, DA INFORMÁTICA E DA GESTÃO 
EM ODONTOLOGIA DO TRABALHO: QUESTÕES PRÁTICAS DO DIA A DIA 
PROFISSIONAL
Prof. Luiz Eugênio Nigro Mazzilli – SP

O curso que tem por fulcro o planejamento e a gestão em odontologia do trabalho, visa a oferecer, discutir 
e integrar os recursos que estão ao alcance dos profissionais da área. A epidemiologia das doenças do 
trabalhador será abordada quanto à significância das desigualdades; de como construir a base de dados 
e de como integrá-la no âmbito dos Serviços de SST. Em sequência serão abordados aspectos práticos 
da informática aplicada à análise descritiva e analítica como subsídio ao gestor. Por fim serão discutidos 
elementos vinculados ao processo de planejamento e gestão tais como prioridades, recursos e parcerias, 
controle e auditoria do programa.

ODONTOPEDIATRIA NA PRIMEIRA INFÃNCIA: ABORDAGEM ESSENCIAL 
PARA QUALIDADE DE VIDA DO SER HUMANO
Profª Maria Salete Nahás – SP

Os aspectos psicológicos e comportamentais de relevância na primeira infância e no tratamento do bebê, 
gerenciamento comportamental e técnicas de abordagem para tratamento clínico odontológico do bebê, 
como conduzir o medo na clínica odontopediátrica e as relações com mães difíceis: experiências positivas 
e negativas.

PLANEJAMENTO ESTÉTICO, RESTAURAÇÕES DIRETAS E LAMINADOS 
CERÂMICOS – INDICAÇÕES, ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS SIMPLIFICADAS
Profª Paula Mathias – BA

Planejamento para maior previsibilidade do tratamento estético, enceramento diagnóstico, Mock-up e pla-
nejamento restaurador. Clareamento dental: indicações, quando e como realizá-lo. Restaurações em resina 
composta: dicas, estratégias e técnicas simplificadas. Laminados Cerâmicos: indicações, preparos e limita-
ções, além da cimentação adesiva: Estratégias e Técnicas simplificadas.

PARADIGMAS ATUAIS DA ABORDAGEM CLÍNICA PERIODONTAL
Prof. Cassiano Rösing – RS

Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais, Inter-relação doenças periodontais e outras condições 
sistêmicas, Estética em Periodontia, Decisão de extrair dentes e substituir por implantes e Diagnóstico e 
tratamento das doenças periimplantares.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES PORTA-
DORES DE INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA E TRANSPLANTADO HEPÁTICO
Prof. Fabrício Bitu – CE

Durante o curso, avaliaremos as principais causas etiopatogênicas das doenças hepáticas (Hepatites virais, 
Alcoolismo, Doenças congênitas), bem como os efeitos fisiopatológicos do fígado que podem influenciar 
no diagnóstico e tratamento odontológico desses pacientes, principalmente nas condutas cirúrgicas. Serão 
também abordadas as avaliações clinicas e as condutas odontológicas diante dos pacientes submetidos ao 
transplante de fígado.

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA: ESCOLHA DO EQUIPAMENTO IDEAL
Fotógrafo Dudu Medeiros - SP

Os aspectos técnicos para o entendimento da fotografia são apresentados de forma clara e dinâmica, para 
que os presentes entendam a necessidade de investir num equipamento fotográfico que atenda às neces-
sidades básicas de um registro com legitimidade de cor e forma, necessários para a comunicação com o 
laboratório e pacientes.

CLÍNICA AMPLIADA
Prof. Carlos Botazzo – SP

Os temas abordados no curso serão o conceito de atividade clínica; Por que a prática clínica deve ser 
ampliada; O duplo movimento de ampliação da clínica de saúde bucal; Interdisciplinaridade e trabalho; 
O trabalho em saúde; O trabalho vivo em ato; Por uma clínica de odontoestomatologia à luz do conceito 
de bucalidade.

RESTAURAÇÃO DENTOALVEOLAR IMEDIATA RDI
Prof. Darcymar Martins da Rosa – RS  
Prof. Marcos Alexandre Fadanelli – RS

Uma nova técnica cirúrgica foi desenvolvida objetivando a reconstrução óssea de alvéolos comprometidos, 
sem incisão e na mesma etapa da instalação do implante, com carga imediata. Neste curso serão abordados 
os fundamentos científicos, o passo-a-passo da técnica, suas indicações e casos clínicos desde a fase cirúr-
gica, passando pela provisionalização até a resolução protética.
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,
REABILITAÇÕES ESTÉTICAS COM IMPLANTES: DO UNITÁRIO À REABILI-
TAÇÃO TOTAL
Prof. Alfredo Mikail Melo Mesquita – SP

Os principais aspectos para a reabilitação estética e funcional dos casos unitários, múltiplos e totais das 
próteses sobre implantes. Neste contexto serão abordados: fatores para avaliação de risco de sucesso das 
reabilitações implantossuportadas, tipos e necessidade de biomateriais, enxertos de tecido mole e tecido ós-
seo, tipos de conexão protética (hexágono externo x hexágono interno x cone morse), desenho e superfícies 
dos novos implantes, reabilitações totais (cerâmicas x protocolo x overdentures).

ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÃO 
ODONTOLÓGICA
Profª Lusiane Borges – SP

No curso serão abordados os seguintes tópicos: importância da proteção biológica da equipe e do paciente, 
imunização da equipe de trabalho (vacina x imunização) – ANVISA, doenças de risco ocupacional – carac-
terísticas gerais e prevenção, infecção cruzada (veículos e vias de transmissão),  barreiras físicas, conceito 
de limpeza, desinfecção (baixo, médio e alto grau), tipos de esterilização (física e química), paramentação 
clínica e cirúrgica, glutaraldeído x ácido peracético, diferenças entre estufa e autoclave, adequação de sala 
clínica à ambiente cirúrgico, central de esterilização - montagem e adequação de ambiente, monitoração da 
esterilização e registros, descarte de resíduos, acidente perfurocortante / notificação, plano de gerenciamen-
to de resíduos sólidos de saúde (pgrss), embalagem para esterilização: tipos e diferenças, testes químicos 
e biológicos de esterilização, prática integrada de biossegurança em atendimento clínico e condutas do 
dia a dia.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR: DAS RESINAS ÀS RESTAURAÇÕES 
METAL-FREE. INDICAÇÕES, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
Prof. José Carlos Garófalo – SP

O objetivo deste curso é abordar passo-a-passo, o protocolo de diagnóstico, planejamento estético e exe-
cução de tratamentos reabilitadores estéticos em dentes anteriores, tanto com o uso de resinas compostas, 
como com laminados e coroas metal-free. Serão abordados, análise do sorriso, estética branca x estética 
rosa, participação de outros profissionais na execução de tratamentos prévios, como cirurgias periodontais 
estéticas, enceramento de diagnóstico, moke-ups, diretrizes de preparos minimamente invasivos e as eta-
pas clínicas dos protocolos restauradores diretos e indiretos, bem como os atuais materiais disponíveis no 
mercado para estes fins.

PLANEJAMENTO CLÍNICO E LABORATORIAL NAS REABILITAÇÕES ORAIS
Prof. Dário Adolfi – SP

Utilização de um checklist estético para um adequado controle do desenvolvimento e avaliação  estética 
que é uma importante ferramenta de comunicação  tanto para o protesista como para o técnico dental. Atra-
vés de uma reconstrução, preparação dental, moldagem e coroas provisórias de alta qualidade, é possível  
prever o resultado final do trabalho a ser reabilitado tanto sobre dentes naturais ou implantes. A utilização 
dos sistemas Cad/Cam na produção das infraestruturas de coroas, pontes, componentes protéticos perso-
nalizados de Zirconia, irão contribuir juntamente com os  materiais cerâmicos de revestimento para uma 
natural combinação da estética e função.

DESENHANDO O SORRISO: DO PROJETO A EXECUÇÃO
Prof.. Murilo Calgaro – SP 
Prof. Fabio Fujiy – SP

O objetivo principal do curso será mostrar um novo conceito de trabalho, onde Dentista e técnico traba-
lham em conjunto para oferecer aos pacientes resultados personalizados com previsibilidade e atendendo 
também uma necessidade dos pacientes nos dias de hoje (em um curto espaço de tempo). Para que este 
trabalho seja executado com sucesso será apresentado como utilizar as ferramentas de comunicação, além 
dos materiais e técnicas disponíveis no mercado atual. De forma detalhada será abordado o protocolo de 
trabalho dando sequência a uma linha de raciocínio através da apresentação de casos clínicos.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - O PASSO A PASSO EM DENTES ANTERIORES
Prof. Antônio Carlos Cardoso – SC

Será abordado inicialmente como os fatores oclusão podem contribuir de maneira simples e prática para o 
diagnóstico, planejamento e tratamento em implantodontia. Um enfoque especial será dado aos princípios 
elementares do passo a passo da prótese sobre implantes, desde a segunda etapa cirúrgica ou 
reabertura, até a instalação final da prótese.

CONTROLANDO O INSUCESSO EM CIRURGIA BUCAL
Prof. Nicolas Homsi -RJ

O curso retrata a anestesia e anestésicos, retalhos em cirurgia bucal, remoção de dentes inclusos, aproveita-
mento de dentes inclusos e os aspectos de implantodontia em cirurgia bucal.

GESTÃO E MARKETING SÃO A SOLUÇÃO!
Prof. Antônio Inácio Ribeiro – SP

Apresentação dinâmica destas modernas ferramentas de administração e venda de serviços no objetivo de 
otimizar o exercício profissional,bem como os resultados de clínicas e consultórios. Serão passados exem-
plos e fornecidas dicas práticas para melhorar o desempenho.
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HISTOPATOLOGIA DAS DOENÇAS MAIS FREQUENTES DA BOCA
Prof. Luiz Fernando Boros – SP

O Cirurgião-Dentista clínico geral na área do diagnóstico e tratamento das doenças da boca tem que co-
nhecer as características clínicas e histopatológicas das doenças mais comuns que incidem na boca. O 
objetivo do curso é mostrar as alterações histopatológicas mais relevantes nos diagnósticos realizados pelo 
patologista.

GESTÃO FINANCEIRA E QUALIDADE DE VIDA EM ODONTOLOGIA: UMA 
SESSÃO DE COACHING GROUP
Prof. Flávio Alves Ribeiro – PE

A formação e atuação em Odontologia está ligada exclusivamente à execução do procedimento, ou seja, 
o pedaço tecnicista dentro de um atendimento. Este curso propõe a reflexão sobre um novo perfil de atu-
ação no setor de Odontologia preparando o aluno para tomada de decisões que o conduzam ao sucesso 
profissional e melhor qualidade de vida. O curso aborda o tema com técnicas de coaching como forma de 
estimular o aluno a atingir metas, pensar estrategicamente e fornecer ferramentas de diagnóstico organi-
zacional financeiro.

DESIGN DOS IMPLANTES. PORQUE DEVEMOS MUDAR O FORMATO DOS 
NOSSOS IMPLANTES. CONE MORSE E IMPLANTE CÔNICO SÃO REALMEN-
TE O FUTURO? QUANDO USAR OS ENXERTOS?
Prof. Nilton De Bortoli Júnior – SP

As mudanças se tornam necessárias em busca da excelência na Odontologia. Até que ponto um design de 
um implante favorece a ósseointegração ou ajuda na sua colocação. Os trabalhos científicos e as comprova-
ções clínicas são claras e indicam o melhor design para os implantes e os melhores sistemas de travamento 
abutment-implante.

CLAREAMENTO DENTAL NA ROTINA CLÍNICA
Prof. Antônio Monnerat – RJ

Quando indicar o clareamento, o que fazer quando o paciente pede “Clareamento a Laser”, técnicas menos 
invasivas para o clareamento não vital, além da associação de técnicas: Vital Caseiro, Vital Consultório 
e Não Vital. Também será discutido se o meu clareamento é melhor do que os vendidos em farmácias e 
protocolos de dessensibilização.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (PREPARAÇÃO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS SI-
TUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO)
Prof. Francisco Barata Ribeiro – SP 

As emergências médicas podem e devem ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer pes-
soa; todos os profissionais do “time” odontológico devem estar preparados para reconhecer de imediato e 
controlar apropriadamente essas situações. Será abordado o tema Emergências Médicas com atualizações 
de manobras e diretrizes internacionais relacionadas à prática odontológica. Serão descritas as situações 
mais comuns que podem ocorrer em ambiente odontológico, onde situações de stress, medo e ansiedade 
estão presentes e intimamente relacionados a estes episódios (74,75%). Então, será que você está preparado 
para o controle destas situações? Este curso é destinado não somente aos Dentistas, mas também para 
os ASBs, que são partes integrantes do “time” odontológico. Consequentemente devem estar preparados 
para situações que apresentem potencial de risco de vida. As emergências médicas são de simples e fácil 
abordagem e a administração de drogas sempre será secundária ao Suporte Básico de Vida. Porém, a fa-
miliarização com estas situações deve ser parte do treinamento e formação profissional dos Dentistas de 
uma maneira geral, bem como de todos os profissionais da área da saúde. Situações discutidas aqui podem 
acontecer fora do ambiente odontológico, bem como no escritório, em outras dependências do consultório 
e ou ambulatório. Todos devem estar preparados! Recomenda-se que todos os membros dos consultórios 
odontológicos  (pessoal) devam  frequentar este programa.

ANESTÉSICOS LOCAIS - UPDATE-ATUALIDADES
Prof. Francisco Barata Ribeiro – SP

Sabe-se que o controle moderno da dor, medo e ansiedade na Odontologia faz parte da rotina do Dentista; 
é de extrema importância a realização de uma Anestesia Local efetiva, os Anestésicos Locais são as drogas 
mais seguras e efetivas na medicina para a prevenção e controle da dor. Na ultima década temos testemu-
nhado o renascimento do interesse desta importante área em relação ao controle do paciente, através de 
novos estudos bem como a introdução de novos anestésicos locais.
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HIGIENE ORAL: MITOS E VERDADES 
Prof. Hugo Roberto Lewgoy - SP

O ditado “a saúde começa pela boca” é uma verdade absoluta. Não existe uma verdadeira condição de 
saúde geral sem saúde oral. Doenças cardiovasculares, respiratórias e gastrointestinais entre outras estão 
relacionadas à saúde oral. Os mitos e verdades sobre a higiene oral devem ser esclarecidos. Por exemplo, 
após as refeições inicia-se a erosão ácida, devendo-se aguardar o tamponamento salivar antes da escovação. 
A pasta dental é secundária, pois, o que desorganiza o biofilme oral é a escova. Para prevenir a sensibilidade 
o mais importante é observar se a escova possui uma grande quantidade de cerdas do tipo ultramacias. O fio 
dental é um excelente auxiliar para realização da higiene oral, porém, devido à região proximal ser côncava, 
é imprescindível a utilização de uma escova interdental do tipo Prime. A saburra lingual deve ser removida 
para prevenir-se a halitose de uma forma natural sem a necessidade de enxaguatórios e/ou outros artifícios. 
Estima-se que no Brasil há mais de 50 milhões de pessoas edêntulas. Os implantes ósseointegrados são 
uma realidade, porém, devem receber cuidados quanto a sua higienização, pois, pode haver o surgimento 
de doenças peri-implantares comprometendo o implante e a saúde em geral.

CONTROLE DA DOR EM CIRURGIA  
Prof. Ricardo José de Holanda Vasconcellos - PE

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou poten-
cial. O objetivo da dor é fornecer informações sobre a intensidade, a localização e a dinâmica dos estímulos 
que ameaçam a integridade dos tecidos. Embora tenha caráter defensivo, sinalizando a presença de uma 
lesão, a dor não é uma sensação adaptável. O alívio da dor é, atualmente, visto como um direito humano bá-
sico e, portanto, não se trata apenas de uma questão clínica, mas também de uma situação ética que envolve 
todos os profissionais de saúde. O cirurgião-dentista deve estar consciente da importância de saber receitar 
um medicamento analgésico e anti-inflamatório adequado em cirurgia bucal. Todavia, a atenção às etapas 
transoperatórias é imprescindível, na tentativa de garantir um pós-operatório menos desconfortante para 
o paciente. Em Odontologia, três grupos de fármacos são comumente utilizados para controle da dor: os 
anestésicos locais; os analgésicos de ação periférica (não-opióides); e, analgésicos de ação central (opióides 
e não-opióides). Ainda há o reconhecimento de que a dor não tratada pode afetar o estado de recuperação 
em cirurgias de forma adversa, e pode levar a uma dor persistente (crônica), acarretando em custos finan-
ceiros e sociais. Dentre as estratégias, para o controle da dor, em Odontologia está a Anestesiologia local, 
que embora seja um procedimento extremamente seguro, muitas vezes é negligenciado pelos profissionais 
que mais a utilizam, os cirurgiões-dentistas. É objetivo desse curso, uma breve revisão dos princípios 
básicos da Fisiologia da Dor e do Edema, Anestesiologia local, como condução nervosa, objetivos de uso, 
ação farmacológica, estrutura química, tipos de anestésicos, vasoconstrictor, potência, comparação entre 
os anestésicos, ação sobre o sistema nervoso central e cardiovascular e, propriedades ideais. Buscando 
assim um conhecimento que facilitará na seleção da solução anestésica, na escolha do agente anestésico e 
principalmente o cálculo da dosagem anestésica de segurança.

APLICAÇÕES POTENCIAIS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VOLU-
MÉTRICA DE FEIXE CÔNICO (CBCT) DE ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO NA GES-
TÃO DE PROBLEMAS ENDODÔNTICOS/PERIODONTAIS E DE TRAUMATIS-
MO DENTAL
Prof. João Batista Sobrinho do Nascimento Neto - PE
 

A Tomografia Computadorizada Volumétrica de Feixe Cônico (CBCT) foi especificamente projetada para 
produzir sem distorções, informações tridimensionais do esqueleto maxilofacial, bem como imagens tridi-
mensionais dos dentes e seus tecidos circundantes. Isso geralmente é feito com uma dose de radiação eficaz 
substancialmente mais baixa em comparação com tomografia computadorizada médica convencional (TC). 
Periapicopatia e periodontopatia podem ser detectadas mais cedo utilizando CBCT comparada com vistas 
periapical e outras técnicas radiográficas. A verdadeira dimensão, extensão, natureza e posição de lesões pe-
riapicais e de reabsorções podem ser avaliadas. Fraturas de raiz, anatomia do canal radicular e a verdadeira 
natureza da topografia de osso alveolar ao redor de dentes podem ser avaliados. Escaneamentos com CBCT 
são desejáveis para avaliar dentes antes de cirurgia periapical. Espessura do osso cortical e esponjoso pode 
ser determinada com precisão. A relação de estruturas anatômicas como o seio maxilar e o nervo dentário 
inferior em relação aos dentes inclusos podem ser visualizados claramente. A diminuição dos artefatos 
metálicos com a utilização de filtros radiográficos tem melhorado a detecção de fraturas de raiz em dentes 
com canais obturados e com infraestruturas metálicas. Problemas periodontais e endodônticos não esclare-
cidos clinicamente e/ou com auxilio de técnicas radiográficas convencionais, podem ser solucionados com 
a utilização desses exames de tomografia.

ILUMINANDO SORRISOS  
Prof. Cláudio Heliomar Vicente da Silva - PE

Um sorriso com dentes claros e bem alinhados é representativo no processo de comunicação não verbal, 
sendo capaz de traduzir sentimentos positivos nos diferentes contextos de relações interpessoais e despertar 
atenção, admiração, elogios e desejo. Dentes vitais escurecidos induzem a procura por tratamento clareador 
rápido, seguro, indolor e eficaz (Silva, 2011). Dependendo da etiologia as alterações cromáticas dentais 
podem ser classificadas em intrínsecas ou extrínsecas (DAHL e PALLESEN, 2003). Conhecer as diferentes 
causas da descoloração dental permite um correto diagnóstico e influencia diretamente no planejamento 
do tratamento clareador a ser instituído: supervisionado (clareamento caseiro – realizado pelo cliente sob 
supervisão profissional); e/ou clareamento em consultório. Este ganhou popularidade graças à divulgação 
na mídia do emprego das fontes híbridas de energia (LED/Laser) associadas ao tratamento clareador. A 
combinação destas técnicas representa uma alternativa com resultados positivos na obtenção do efeito 
clareador, fazendo com que esse tratamento seja considerado seguro quando indicado, realizado e/ou super-
visionado por profissional devidamente capacitado/qualificado para o diagnóstico do tipo de escurecimento 
dental e a execução do procedimento clareador. Independente do método a ser adotado é fundamental que 
este seja empregado em condições de saúde bucal e sistêmica adequadas, devendo haver um franco diálogo 
esclarecedor com o paciente quanto às limitações da técnica ofertada e a condução do tratamento para um 
sorriso claro, capaz de contribuir para o bem-estar do indivíduo (Silva, 2011). O objetivo deste Curso é 
realizar uma abordagem clínica sobre as possibilidades de tratamentos clareadores de dentes vitalizados.

REABILITAÇÃO ORAL COMPLEXA – SUCESSO PREVISÍVEL EM RESINA 
COMPOSTA OU CERÂMICA PURA?  
Prof. Adolfo José Cabral - PE

O sucesso de uma reabilitação do sorriso depende muito mais do operador do que dos materiais empre-
gados. Desta forma, a sincronização do Cirurgião Dentista com o profissional de laboratório, terá que ser 
perfeita para possibilitar resultado com sucesso. Assim, desde o planejamento detalhado do tratamento bem 
como a escolha dos materiais restauradores devem ser realizados criteriosamente. Importante também é 
saber do paciente sua real condição financeira para se escolher definitivamente o material a ser empregado 
para seu tratamento. A cerâmica pura deveria ser o material de escolha pela sua longevidade não só com 
relação ao desgaste como também pela sua total estabilidade de cor e de forma. Porém, muitas vezes o 
Dentista tem que escolher outro material que ofereça uma estética excelente e que tenha um custo menor. 
Infelizmente o resultado com o passar do tempo não é igual ao da cerâmica por ser um material poroso e 
conseqüentemente de fácil impregnação de pigmentos corantes e muitas vezes com um desgaste acentuado.

DESAFIOS ESTÉTICOS EM IMPLANTODONTIA
Prof. Adilson Torreão - PE 

Com a moderna implantodontia, que tem pouco mais de 30 anos de experiência clínica, houve uma mu-
dança acentuada nos paradigmas da reabilitação oral, mas temos que concordar que é muito pouco tempo 
de conhecimento adquirido e que muitas limitações ainda existem e precisam de soluções que estão sendo 
buscadas pelos pesquisadores. Novos materiais e técnicas têm surgido para a melhora biológica e principal-
mente estética dos resultados, afinal devemos levar em consideração que os pacientes nos procuram para 
substituição dos dentes perdidos por próteses sobre implantes que parecem o mais natural possível. E este é 
o grande desafio do dentista moderno, afinal os pacientes não aceitam mais restaurações metálicas ou com 
aspecto artificial, eles querem dentes brancos, de aspecto natural e com a gengiva saudável e também de 
aspecto natural. Devemos levar em consideração também que os pacientes podem precisar substituir apenas 
um dente ou todos e que nesta faixa de tratamento existem uma gama enorme de possibilidades e técnicas, 
mas que estas técnicas precisam de comprovação científica para respaldá-las, o que torna mais complexo 
ainda o tratamento pelo pouco tempo de experiência clínica existente na implantodontia. Além disto, a 
relação da moderna implantodontia com outras especialidades como ortodontia, dentística, periodontia 
e prótese têm modificado os planejamentos dessas especialidades e cada dia aprendemos mais com esta 
inter-relação. Serão abordadas as opções de tratamento, desde implantes unitários até desdentados totais, 
trazendo os resultados das evidências cientificas para o dia a dia da clínica na busca dos melhores resultados 
estéticos, analisando as limitações atuais da implantodontia e as possíveis soluções para estas limitações.

PRÓTESE CONJUGADA  
Prof. Francisco Veridiano Almeida - PE 
Prof. Ricardo de Oliveira Pereira - PE

A prótese conjugada é um tipo de prótese que envolve a prótese parcial removível associada à prótese fixa 
onde, a partir de um planejamento integrado uma prótese gera benefício mecânico para outra. A prótese tem 
como objetivo reabilitar o paciente que tenha uma dificuldade de resolução apenas com prótese fixa, seja 
pela condição de poucos pilares ou extremidade livre e que a associação da prótese fixa com a removível 
gera uma solução estável, estética e com conforto para o paciente. A prótese conjugada ainda tem um valor 
social maior por não demandar custos mais altos como as próteses fixas totais. Muitas vezes as soluções 
estéticas são bem favoráveis, chegando mesmo a superar a prótese fixa, neste critério. Com o uso da prótese 
conjugada, freqüentemente temos menor transferência de cargas para os pilares da prótese fixa, devido à 
ajuda do rebordo no suporte, teremos maior facilidade para higienização, já que sendo uma prótese removí-
vel pode ser limpa fora da boca. Relativo à estética, por ela restaurar papilas, rebordos reabsorvidos, suporte 
de lábios, itens que a prótese fixa tem mais limitações para solucionar. Pode ser dito que, pelas vantagens: 
estética, mecânica e facilidade de manutenção e ainda a quase totalidade dos casos tem um custo financeiro 
menor, quando comparado com outras resoluções protéticas. Ao se afirmar que o sucesso dos implantes não 
sobra espaço para as próteses removíveis, isto é uma verdade parcial, porque os implantes não são a solução 
para todos os casos. Entre as dificuldades relativas ao implante estão a falta de osso, saúde sistêmica, fator 
tempo de tratamento, vontade do paciente, coragem, fator financeiro. Por todas estas razões o espaço da 
PPR sempre existirá.

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ABORDAGEM NOS 
CICLOS DE VIDA
Profª Márcia Maria Dantas Cabral de Melo - PE

A infância significa uma janela de oportunidades na qual a criança pode desenvolver grande parte do poten-
cial que terá ao longo da vida. Apesar da importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento 
do indivíduo em todos os domínios, a realidade é, ainda, dura para uma significante parcela das crianças 
na primeira infância, com persistência de iniqüidades, violência e precárias condições de vida e saúde. 
Sobre a saúde bucal pré-escolar, no Brasil e em várias regiões do mundo, continua sendo diagnosticado um 
padrão de distribuição heterogêneo na experiência de cárie dentária e em outros problemas bucais. Segundo 
informações do Ministério da Saúde, entre 2003 e 2010, houve apenas uma redução de 18% no índice 
ceo-d das crianças com cinco anos de idade. Apesar dos avanços recentes nas políticas públicas integrais e 
inclusivas de saúde bucal, para os pré-escolares brasileiros, são identificadas deficiências no planejamento 
e na execução de ações efetivas de saúde bucal além da desvalorização dos problemas bucais infantis. Para 
abordar o tema em questão serão discutidos os principais avanços e as dificuldades para a implementação 
de uma atenção à saúde bucal para a primeira infância, numa perspectiva histórica, com apresentação de 
informações epidemiológicas e evidências científicas sobre determinantes sociais e biológicos relacionados 
à saúde infantil. Questões sobre barreiras de ordem organizacional, profissional, social e cultural que vem 
dificultando, a adoção medidas coletivas e individuais para promoção da saúde bucal infantil no país, 
também serão debatidas. Nessa linha, objetiva-se ampliar o entendimento sobre os determinantes e condi-
cionantes envolvidos na estruturação da atenção da saúde bucal infantil que se consolida no país, por meio 
da política nacional de saúde bucal e os princípios do SUS.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA
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O DESAFIO DA HALITOSE (HISTÓRIA E REALIDADE)
Profª Olinda Tárzia – SP

Nesta apresentação abordaremos o histórico da halitose, suas diferentes causas, enfocando as causas mais 
frequentes do mau hálito: a saburra e a doença periodontal; e a importância do tratamento em função dos 
riscos que as bactérias aí instaladas podem provocar doenças locais e sistêmicas. A seguir será enfocada 
a forma de diagnóstico através do uso do oralchroma e formas de tratamento simplificado com o uso de 
produtos de última geração.

PLANEJAMENTO ESTÉTICO EM LAMINADOS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS CERÂMICOS
Prof. Rafael Calixto - SP  

Os padrões estéticos da sociedade atual exigem sorriso bonito e harmonioso, o que incentiva a procura 
por tratamento odontológico para correção de imperfeições dentárias. Como a estética consiste na ciência 
de copiar ou harmonizar um trabalho com a natureza, em um tratamento restaurador, ela não deve ficar 
restrita à devolução da forma e função dos elementos dentais, deve sim atuar na capacidade de restabelecer 
um novo sorriso que se adapte ao estilo de vida do paciente, a seu trabalho, sua posição social, bem como 
realçar suas características estéticas. Os laminados cerâmicos oferecem solução restauradora que equilibra 
as necessidades funcionais e estéticas na dentição anterior. As técnicas mais modernas permitem a execução 
de trabalhos com um mínimo desgaste dental, ou até mesmo sem nenhum desgaste, confeccionando peças 
cerâmicas com um mínimo de espessura, em torno de 0,2 a 0,3mm, chamadas lentes de contato. Com isso, 
é imprescindível que o profissional esteja apto a oferecer e executas essas técnicas de maneira adequada 
para se alcançar um sucesso no tratamento restaurador estético.

CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA E BIOSSEGURANÇA
Profª Lusiane Borges - SP

Temas sobre imunização da equipe de trabalho (vacina x imunização) através das normas da ANVISA, 
doenças de risco ocupacional, infecção cruzada, barreiras físicas, desinfecção (baixo, médio e alto grau), 
esterilização, glutaraldeído x ácido peracético, central de esterilização - montagem e adequação de am-
biente, monitoração da esterilização e registros, descarte de resíduos de saúde, acidente perfurocortante, 
notificação, testes químicos e biológicos de esterlização e as condutas do dia a dia da biossegurança no 
atendimento clínico.

FOTOBIOMODULAÇÃO LASER EM IMPLANTODONTIA E CIRURGIA. REA-
LIDADES E MITOS Profª Marleny E. M. Martínez Gerbi - PE

Contribuir para o esclarecimento dos profissionais da área, com informações e orientações a respeito das 
Indicações Clínicas, Realidades e Mitos da Laserterapia em Cirurgia e Implantodontia, baseado na expe-
riência clínica e em inúmeras pesquisas científicas de nossa equipe. A Laserterapia apresenta uma série de 
indicações gerais, como tratamento definitivo em alguns casos e como coadjuvante no tratamento de outros, 
dos quais: 1º. Como coadjuvante do tratamento convencional, no pré-operatório, precedendo a anestesia, 
promovendo um efeito analgésico; 2º. No trans e no pós-operatório com finalidade de se obter uma maior 
velocidade de reparação tecidual (tecidos moles e duros), pelo aumento de ATP celular, contribuindo assim 
para o processo de imbricamento ósseo em menor espaço de tempo, e uma reabilitação oral mais rápida 
através da colocação da prótese sobre implante; 3º. Alívio da dor pela maior liberação de endorfinas e pelo 
auxílio na repolarização da membrana; 4º. Redução do edema e inflamação pela diminuição da produção 
de prostaglandinas e bioestimulação da vasodilatação local, promovendo um pós-operatório praticamente 
isento de dor, com processo inflamatório suficiente para iniciar a reparação sem a presença de edema, 
evitando assim o uso de fármacos e consequentemente os seus efeitos colaterais. Conclui-se que os efeitos 
terapêuticos do Laser têm reduzido em torno de 30% o período de cicatrização, com melhor qualidade dos 
tecidos moles, reduzindo cicatrizes e maior qualidade, densidade e quantidade de tecido ósseo, essencial 
para o sucesso na Implantodontia. Como toda técnica, porém, é fundamental que o profissional conheça 
bem seus princípios básicos, principalmente porque os efeitos e o mecanismo de ação do Laser são comple-
xos. O Laser mais indicado na Cirurgia de tecidos moles é o Diodo vermelho na faixa de 630 – 685nm de 
comprimento de onda e nos tecidos duros de 785 - 860nm, operando com uma potência entre 40 e 100mW. 
A dosimetria protocolada é de 4 - 16 J/cm² por sessão, aplicando de forma contínua (CW), pontual, com o 
mínimo de duas aplicações por semana, durante duas a quatro semanas.

MANEJO CIRÚRGICO DAS INCLUSÕES DENTÁRIAS  
Prof. Sérgio Martorelli - PE

As inclusões dentárias patológicas têm aumentado bastante nas últimas décadas, sobretudo pela modifica-
ção dos hábitos alimentares da população moderna, que tem modificado a estrutura das bases ósseas, onde 
a falta de estímulo para o normo-desenvolvimento dos maxilares fica deveras comprometido. O manejo 
cirúrgico das inclusões dentárias deve ser norteado por um planejamento criterioso com fins de facilitar 
a condução segura da cirurgia, culminando com um trans e pós-operatório com o mínimo de acidentes 
e complicações. Pelo fato de poder propiciar complicações de ordem mecânica, como os apinhamentos, 
neurológica, como as dores oro-faciais a esclarecer, infecciosa, como as pericoronarites, e de ordem patoló-
gica, como as degenerações císticas e tumorais, a cirurgia para remoção de dentes inclusos está, a principio, 
indicada. Desde um correto delineamento tridimensional da inclusão até a condução da bateria de exames 
pré-operatórios, imprescindíveis no manejo cirúrgico dos dentes inclusos, um conhecimento anatômico 
regional é fundamental a quem quer realizar este tipo de intervenção. No manejo cirúrgico dos dentes 
inclusos é conveniente a determinação sobre sua possibilidade de manutenção no arco dental, através de 
recursos de reposicionamento cirúrgico-ortodôntico ou se a exérese será a medida terapêutica de escolha. 
Uma vez decidida a intervenção, a escolha do tipo de anestesia inspirada no perfil psicológico do paciente e 
no trauma cirúrgico estimado, até a escolha do instrumental deve ser bem criteriosa, possibilitando realizar 
o ato operatório de maneira segura e eficaz. Quando em conjunto, cirurgião e paciente, é realizada a opção 
pela não realização da cirurgia, o paciente deve estar plenamente avisado da necessidade da realização 
do controle periódico com fins de monitorar a área prevenindo complicações degenerativas císticas ou 
tumorais das inclusões.

A PERIODONTIA CONTRIBUINDO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE 
VIDA 
Prof. Renato de Vasconcelos Alves - PE

A qualidade de vida é um parâmetro utilizado para analisar as condições de vida do indivíduo e da popula-
ção, envolvendo o bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, entre outros. Portanto, a mensuração 
da saúde não pode mais isolar-se à ausência de doenças ou agravos, sendo importante analisar outros aspec-
tos que interferem no bem-estar do indivíduo. Neste contexto, as características de cronicidade e etiologia 
multifatorial da doença periodontal, bem como as repercussões advindas da sua progressão representam, 
sem dúvida, agravos importantes ao sentido de bem-estar dos pacientes acometidos. Deste modo, a literatu-
ra tem demonstrado que o estado periodontal pode ter influência significativa no nível de qualidade de vida 
de um sujeito, ou seja, o paciente pode ter uma percepção negativa em relação à doença periodontal, o que, 
por sua vez, pode alterar sua rotina de trabalho, familiar, social, diminuindo a sua qualidade de vida. Além 
disso, aspectos relacionados à estética dos tecidos gengivais na composição do sorriso também podem ser 
decisivos no aumento da auto-estima de determinados pacientes, influenciando diretamente na qualidade 
de vida, muitas vezes tornando-os mais confiantes e seguros nas suas relações sociais e afetivas. Sendo 
assim, esta apresentação tem como objetivo discutir as diferentes formas de como a Periodontia pode ter 
impacto sobre aspectos relacionados à qualidade de vida dos pacientes, seja no manejo e prevenção das 
doenças periodontais e suas repercussões, seja na resolução de problemas estéticos associados à forma e 
contorno gengivais.

TERAPÊUTICA ENDODÔNTICA APLICADA EM CASOS DE REABSORÇÕES 
RADICULARES E HISTÓRICO DE TRAUMATISMOS DENTAIS
Profª Diana Santana de Albuquerque - PE

Objetiva-se orientar o tratamento endodôntico de dentes com diversos tipos de reabsorções radiculares 
pós-traumatismo dental, através da apresentação, plano de tratamento e acompanhamento de alguns casos 
clínicos com controles clínico-radiográfico-tomográfico e microscópico. Os casos que serão expostos cons-
tam de reabsorção radicular cervical externa pós-concussão, reabsorção radicular substitutiva pós-avulsão, 
reabsorção radicular externa pós-intrusão, reabsorção radicular interna-externa pós-avulsão e reimplante na 
dentição decídua. Além dos relatos dos casos serão feitas abordagens atualizadas de evidências científicas 
que suportam a terapêutica utilizada em cada situação.

PREPARO ORTODÔNTICO PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA
Prof. Guaracy Lira da Fonseca Júnior – PE 
 

O tratamento ortodôntico para cirurgia ortognática está sendo cada vez mais indicado e comum em nossa 
clinica diária. O preparo ortodôntico é o meio pelo qual se torna possível realizar a cirurgia ortognática e 
atingir estética, função e estabilidade. Existem regras rígidas no preparo ortodôntico para cirurgia ortogná-
tica. Cada caso deve ser analisado individualmente, devendo o plano de tratamento ser delineado, de acordo 
com a discrepância óssea, inclinações dos incisivos e principalmente a relação tegumentar prévia. O tipo de 
cirurgia a ser executada deve ser gerado em comum acordo entre Cirurgião e Ortodontista através de meios 
modernos de diagnóstico, exigindo um bom relacionamento profissional entre ambos, visando o benefício 
total do paciente. Apresentaremos um protocolo claro e de fácil entendimento no preparo de Cirurgias 
Ortognáticas no sentido de desmistificar entre Ortodontistas este procedimento.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

21

 CÂNCER DE BOCA: APLICAÇÕES DA BIOLOGIA MOLECULAR E CUIDADOS 
BUCAIS NO PACIENTE ONCOLÓGICO 
Profª Aurora Karla de Lacerda Vidal - PE

A despeito do progresso no entendimento dos mecanismos moleculares implicados nos Carcinomas Esca-
mo Celulares (CEC) em cabeça e pescoço, ainda deverão ser estabelecidas a natureza precisa e a sequência 
de eventos que levam à formação dos cânceres. Sabe-se que a capacidade em reparar o DNA varia entre os 
indivíduos, como resultado da hereditariedade, fatores ambientais e fisiológicos. Assim, polimorfismos em 
genes de reparo a danos podem ser responsáveis pela susceptibilidade aumentada a determinados cânceres, 
incluindo o CEC em cabeça e pescoço, e em especial de boca. Anormalidades no gene TP16 têm sido asso-
ciadas com sobrevida reduzida, riscos aumentados de recorrência, progressão tumoral e metástase. Ainda 
50% de todos os casos apresentam mutações no gene TP53 e tem sido associados à exposição ao álcool e 
tabaco, fatores de risco já estabelecidos para o câncer de boca. O conhecimento das alterações moleculares 
é valioso, pois a biologia molecular oferece ferramentas para diagnóstico, monitoramento e prognóstico 
de câncer devido à existência de marcadores de alta especificidade; resultados confiáveis e possibilidade 
de utilizar pequenas amostras de materiais biológicos, como por exemplo, através de técnicas moleculares 
de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), Real Time PCR, Seqüenciamento de DNA, Polimorfismo de 
Conformação de Fita Simples (SSCP) e Hibridização in situ. Entretanto, apesar dos avanços tecnológicos 
que permitem uma caracterização mais precisa dos cânceres, os tratamentos ainda consistem em cirur-
gia, radioterapia e/ ou quimioterapia isolados ou associados cuja consequência, seqüela, mutilação e/ ou 
repercussão deve ser prevista e compartilhada com o indivíduo acometido pela doença, visando melhor 
planejamento pré, trans e pós-tratamento, a fim de minimizá-los. O cirurgião-dentista compõe a equipe mul-
tidisciplinar e os cuidados bucais devem ser priorizados, com ênfase nas instruções de higiene bucal como 
a dieta pobre de sacarose, pois o desconforto neste sítio anatômico dificulta e/ ou impede a alimentação via 
oral, podendo agravar ou mesmo gerar desnutrição, além de distúrbios de fonação, deglutição. É necessário 
minimizar as complicações bucais mais comuns decorrentes da radioterapia como a mucosite, xerostomia, 
perda do paladar, cárie de radiação, osteorradionecrose, que podem contribuir também para piora geral 
do paciente. Deve-se priorizar a profilaxia, raspagem e polimento radicular, eliminação de cáries ativas, 
arredondamento de cúspides dentais, estratégia das exodontias, conservando e restaurando o maior número 
possível de dentes, especialmente no campo da radiação. As repercussões biopsicossociais e econômicas 
devem ser consideradas a partir do diagnóstico. É fundamental o compartilhamento de todos os passos entre 
o paciente, família e equipe multidisciplinar. 
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INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES SOCIAIS E DO ALEITAMENTO MATER-
NO NA CÁRIE EM CRIANÇAS
Paula Andréa de Melo Valença - PE

A cárie é uma doença crônica cuja prevalência e gravidade, em crianças, ainda são bastante elevadas. A 
condição socioeconômica tem sido relacionada à saúde bucal, demonstrando-se que, no contexto fami-
liar, variáveis como baixa renda, menor nível de educação, inadequação da dieta desde o nascimento, e 
limitação do acesso a informações podem ocasionar maior suscetibilidade à doença. Neste sentido, foram 
abordados dois temas: a influência do aleitamento materno e da mobilidade social. A amostra foi constituída 
por crianças que fizeram parte de um estudo de intervenção comunitária, realizado em 2001, em quatro 
cidades da Zona da Mata Meridional do estado de Pernambuco, com o intuito de ampliar a duração do 
aleitamento materno exclusivo. Seis anos após, realizou-se uma busca ativa, identificando-se 293 crianças, 
com o objetivo de avaliar sua saúde bucal. O objetivo do primeiro estudo foi avaliar a influência do alei-
tamento materno na cárie dentária, em crianças de baixa condição socioeconômica. O índice ceo-d médio 
foi 4,10 e, em 57%, observou-se este índice ≥4. Não foi encontrada associação entre o aleitamento materno 
exclusivo/predominante, nos seis primeiros meses de vida, com a gravidade da cárie aos seis anos. A análise 
de regressão logística mostrou que houve uma chance significantemente maior da ocorrência de cárie mais 
grave entre as crianças pertencentes a famílias com pior condição socioeconômica, cujas mães possuíam 
elevado índice CPO-D, não haviam recebido do dentista orientação para a higiene bucal, tinham piores 
hábitos de higiene bucal e consumiam açúcar com maior frequência. O segundo estudo avaliou o impacto 
da mobilidade social sobre a cárie, em crianças, em relação à assistência odontológica e aos hábitos de hi-
giene oral e dietéticos. A mobilidade social foi verificada através da avaliação da trajetória socioeconômica 
familiar e educacional materna, ao nascer e após seis anos. Todos os indicadores apresentaram associação 
significante com um elevado índice ceo-d, quando as famílias viveram em algum momento do estudo em 
situação de pobreza. Conclui-se que, para diminuir o índice ceo-d, é necessário uma assistência materna 
desde o nascimento da criança. As estratégias em saúde bucal devem contemplar abordagens de promoção 
de saúde em relação aos fatores de risco no núcleo familiar.

SAÚDE BUCAL E ADOLESCÊNCIA - DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE
Silvia Jamelli – PE 

A implantação de serviços de saúde de qualidade tem sido um desafio para o alcance de melhores condições 
de vida e de saúde dos adolescentes. Aspectos da contemporaneidade, como aumento da prevalência das 
doenças crônicas, com ênfase no diabetes tipo II, com possíveis manifestações no periodonto, índice de 
cárie ainda insatisfatório, uso de drogas, tantos as lícitas quanto as ilegais e aids merecem destaque. Além 
dos indicadores epidemiológicos, devem ser levados em consideração, na organização da atenção à saúde, 
a adequação dos serviços de saúde às necessidades específicas de adolescentes, respeito às características 
socioeconômicas e culturais da comunidade, com a participação ativa dos mesmos  no planejamento, no 
desenvolvimento, na divulgação e na avaliação das ações, levando em consideração a ética,  privacidade, 
confidencialidade e sigilo. A adolescência é um fenômeno psicológico e social que trás consigo necessi-
dades de intervenções que vão além das questões biológicas e pontuais. Muitas das ações que visam a 
melhoria da saúde dos adolescentes têm se mostrado com baixa eficácia e eficiência, sendo apontada como 
principal causa a falta de ações intersetoriais. Ao invés de focalizar individualmente problemas de saúde, 
obtém-se melhor custo-benefício, quando se faz a integração entre grupos de intervenções, uma vez que 
a maioria dos problemas tem causas comuns, é possível trabalhar com uma combinação de intervenções 
capazes de promover o desenvolvimento saudável dos jovens.

CONTRA-INDICAÇÕES DE TERAPIA PULPAR EM DENTES DECÍDUOS
Sara Grinfeld – PE

A manutenção dos dentes decíduos nas arcadas dentárias até a época de sua esfoliação fisiológica é um 
fato; desde que não sejam indicadas as exodontias por motivos, mais frequentes, de falta de espaço ósseo. 
A terapia pulpar, através da remoção da estrutura da polpa coronária do elemento dentário envolvido; ou 
em estágios mais avançados, à remoção da estrutura da polpa radicular; objetivam preservar o elemento 
dentário até o momento indicado da sua substituição pelo dente permanente sucessor. Um diagnóstico 
preciso leva o profissional a trabalhar com mais segurança; oferecendo ao paciente um tratamento indicado 
e adequado. Sabe-se que escutar a historia do paciente, é um dos grandes suportes para o registro geral da 
sintomatologia do mesmo. Os exames clínico / visual deste paciente como um todo, sua inclusão na so-
ciedade também servem de indicadores para o diagnóstico a ser efetuado. As imagens radiográficas são de 
grande valia para tal; desde que o profissional saiba interpretar as diferenças das estruturas com padrão de 
normalidade para assim poder apontar e sugerir o padrão anormal. Sabe-se que existem indicações e contra 
indicações para ser ou não efetuada a terapia pulpar: grau de reabsorção das estruturas das raízes, lesão de 
furca, idade fisiológica do dente, idade cronológica do paciente; estado geral do mesmo, grau de integridade 
da coroa, dentre outros. Porém, faz-se necessário valorizar as possibilidades da existência da reabsorção 
interna das raízes, que inviabilizam qualquer tipo de terapia pulpar. Tendo como indicação: a exodontia 
do elemento dentário envolvido como manobra adequada para a manutenção da saúde geral do paciente; 
evitando disseminação de bactérias e consequências danosas à saúde do indivíduo. 

 
MOLDAGEM EM PRÓTESE TOTAL: ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA
Cátia Maria Fonseca Guerra - PE 

Apresentar e discutir técnicas de moldagens em prótese total como também a indicação dos diversos ma-
teriais para moldagem disponíveis atualmente no mercado odontológico, buscando demonstrar ao clínico 
as vantagens e desvantagens das técnicas de moldagem empregadas baseadas em filosofia fundamentada 
na literatura científica. Os materiais de moldagem evoluíram, mas os objetivos e princípios das técnicas de 
moldagens continuam os mesmos. O termo moldagem em prótese total removível pode ser definido como 
um conjunto de atos clínicos que tem como finalidade reproduzir em negativo os detalhes anatômicos e o 
contorno da área chapeável com o máximo de fidelidade. Como conjunto de atos clínicos para a obtenção 
do sucesso na moldagem necessita-se de moldeira, material de moldagem e método de moldagem adequa-
dos para o caso, além do profissional e paciente posicionados corretamente. Segundo Tamaki a moldagem 
perfeita da boca desdentada é a que reproduz com fidelidade todos os acidentes anatômicos, e, também, 
as modificações da fibromucosa no estado dinâmico, sob a ação da musculatura. Para se conseguir esses 
princípios, são tomadas duas moldagens, cada uma com objetivos e finalidades diferentes: a preliminar ou 
anatômica e a secundária ou funcional que darão origem a modelos com as mesmas denominações. Por 
meio da moldagem preliminar, pode-se obter a reprodução da área basal, avaliar as inserções musculares 
que vêem terminar na zona de selado periférico, saber se há ou não necessidade de cirurgias pré-protéticas 
através do modelo preliminar, anatômico ou de estudo, sobre o qual também será confeccionada a moldeira 
individual. Para a moldagem secundária ou funcional preconiza-se o uso de moldeira individual com ade-
quada extensão e alívios, abrangendo toda a área chapeável. Nesta moldagem solicita-se que o paciente 
execute movimentos funcionais ou que o profissional realize manipulações funcionais. Os movimentos 
funcionais relacionam-se a movimentação da musculatura paraprotética, realizada pelo próprio paciente, ao 
passo que as manipulações funcionais são realizadas pelo cirurgião-dentista durante o ato da moldagem. A 
moldagem funcional tem como objetivo obter os limites e a retenção da futura Prótese total. 

EXODONTIA NA IMPLANTODONTIA
Alexandre Nascimento – PE 

Ainda nos dias atuais ocorre a necessidade da remoção de um ou vários elementos dentários. Seja por cárie, 
levando a grande destruição dos tecidos mineralizados, seja por fratura dentária ou por perda de suporte 
periodontal. Cada circunstância leva a cuidados inerentes a situação dentária. Porém, a remoção do dente 
deve ser cercada de cuidados que vão desde a utilização de Biomateriais ao emprego de membranas ou 
barreiras. O importante é preservar a estrutura óssea que irá receber o implante, seja ele, no momento da 
remoção do dente, seja posteriormente após a remodelação óssea natural a remoção do elemento dentário. 
Os cuidados inerentes a esse momento resultarão em um resultado final mais favorável. Porém em situações 
que a sequela já existe tem-se que abordar de forma a resolver a situação clínica que viabilize o implante, 
muitas vezes com enxerto ósseo. O objetivo final é a reabilitação estética e funcional. 

ZIRCÔNIA NA ODONTOLOGIA: INDICAÇÕES, LIMITAÇÕES E NOVAS 
PERSPECTIVAS 
Rodrigo Othávio de Assunção e Souza - PB

As restaurações totalmente cerâmicas vêm cada vez mais ganhando atenção de clínicos e pacientes, já que 
apresentam inúmeras vantagens como estabilidade de cor, baixa condutividade térmica, resistência à abra-
são e biocompatibilidade. Porém, as cerâmicas sem o suporte de metal são afetadas intensamente pela pro-
pagação das trincas intrínsecas na composição desses materiais. Para diminuir a friabilidade dos materiais 
cerâmicos e aumentar sua resistência, inúmeros avanços na composição e nas técnicas de processamento 
dos materiais cerâmicos têm sido desenvolvidos, visando obter restaurações mais estéticas e com melhores 
propriedades mecânicas. Dentre os materiais cerâmicos, a zircônia tem sido o material de escolha para os 
tratamentos protéticos reabilitadores quando se deseja associar estética à resistência mecânica. Entretanto, 
apesar das excelentes propriedades mecânicas e químicas deste material, alguns aspectos inerentes a esta 
cerâmica têm sido questionados pela literatura. Estes aspectos bem como as indicações, limitações e novas 
perspectivas da zircônia na Odontologia serão abordados.

RESTAURAÇÃO DENTO-ALVEOLAR IMEDIATA X TÉCNICAS DE RECONS-
TRUÇÃO PRÉVIA À INSTALAÇÃO DE IMPLANTES, DIFERENÇAS ENTRE 
OS RESULTADOS CLÍNICOS, VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS DUAS 
TÉCNICAS
Luiz Ricardo Gomes de Caldas Nogueira – PE 

Na implantodontia atual, existem várias técnicas para os tratamentos de alvéolos comprometidos em área 
estética, dentre elas, está a regeneração óssea guiada pós exodontia sem a instalação imediata de implantes, 
e também a técnica da Restauração Dento-Alveolar Imediata, onde se regenera o alvéolo simultaneamente 
à instalação de implantes. Como a implantodontia não é uma ciência exata, estas duas técnicas tem in-
dicações, vantagens e desvantagens específicas e precisamos conhecê-las para um bom prognóstico do 
tratamento proposto em área estética. 

COMO OBTER EXCELENTES RESULTADOS ESTÉTICOS COM A ORTODON-
TIA CONTEMPORÂNEA?
Luiz Garcia da Silva – PE

Os dentes e os processos basais da maxila e mandíbula desempenham papel primordial na expressão e bele-
za da face porque, sobre essas estruturas, se apóiam os tecidos moles das bochechas e da boca. Desta forma, 
as posições anormais dos dentes e\ou deformidades esqueléticas refletem negativamente, prejudicando a 
conformação da face e, consequentemente, a estética, além das expressões faciais que nos chamam atenção 
como alegria ou temor. Para interceptar ou corrigir deformidades ortodônticas, ortopédicas e miofaciais 
garantindo excelente estética, boa função e estabilidade, podem-se empregar vários dispositivos contempo-
râneos, tais como propulsores ortopédicos fixos; aparelhos fixos auto-ligáveis; alinhadores transparentes; 
mini-implantes para ancoragem absoluta, entre outros.
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MORDIDA ABERTA: QUAL A MELHOR FORMA DE TRATAMENTO? 
Stenyo Wanderley Tavares - PE

A mordida aberta anterior apresenta-se com grande incidência em pacientes jovens, sendo de fácil solução 
quando interceptada precocemente. Essa maloclusão está relacionada a  hereditariedade e a hábitos dele-
térios, como sucção de dedo e chupeta, sendo mantida posteriormente pela interposição lingual.  Existem 
vários trabalhos, na literatura, sobre tratamento da mordida aberta dentária na dentição mista. Entretanto a 
literatura é escassa em tratamento desta maloclusão em dentição permanente.  Existem diferentes terapias 
ortodônticas que podem ser empregadas para correção da mordida aberta. Temos como objetivo descrever 
o diagnóstico diferencial entre mordida aberta dentária e esquelética, assim como formas de tratamento, em 
todas as fases de desenvolvimento da oclusão (dentição decídua, mista e permanente). Assim como, mostrar 
regras áureas de estabilidade dentária, minimizando a recidiva.

O QUE É NECESSÁRIO CONHECER PARA DIAGNOSTICAR O CÂNCER DE 
BOCA EM SEU ESTÁGIO INICIAL 
Elaine Judite de Amorim Carvalho – PE

O câncer de boca é uma doença que afeta um grande número de pessoas com distribuição universal. No 
Brasil, a doença possui altos índices de morbidade e mortalidade devido à demora no estabelecimento do 
diagnóstico, significando pouca possibilidade de cura e aumento dos gastos públicos com o tratamento 
antineoplásico. Identificar o carcinoma epidermóide oral em estágio avançado não supõe uma dificuldade 
para o clínico geral. O desafio posto é o diagnóstico precoce desta enfermidade ou das lesões com potencial 
de malignização e a identificação dos pacientes de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. Se o 
cirurgião-dentista superar esta dificuldade, talvez o Brasil se aproxime dos países desenvolvidos a respeito 
de aumento de sobrevida para os pacientes e possibilidade de cura, representando uma melhoria na quali-
dade de vida para toda a sociedade.

ODONTOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - O QUE O DENTISTA PRECISA 
SABER?
Fábio Barbosa de Sousa - PE
 

O funcionamento de consultórios odontológicos, estabelecimentos de saúde onde existem áreas críticas 
quanto à biossegurança, depende de visitas regulares da Vigilância Sanitária. Nessas ocasiões, algumas 
exigências colocam o cirurgião-dentista em uma situação difícil, uma vez que não tão raro são inúmeros 
os itens a serem cumpridos. Esta conferência objetiva esclarecer quais os pré-requisitos para o correto fun-
cionamento dos ambulatórios para a prática da saúde bucal dentro dos padrões de Biossegurança exigidos 
pela Vigilância Sanitária.

COMUNICAÇÃO E MARKETING NA SAÚDE: A INFORMAÇÃO NA ERA DA 
VELOCIDADE
Saulo Cabral – PE

A vida somente adquire sentido com a comunicação, emitindo, transmitindo ou recebendo mensagens. 
Consciente ou inconscientemente, estamos todos trocando informações pelos mais diversos meios: pela 
palavra, pela forma de se vestir ou pelo olhar, por um sorriso ou por uma agressão, pela escuta atenta 
ou pelo desprezo, pelo silêncio ou pela omissão, pelo cuidado ou pela ambição. Usamos os signos para 
facilitarem esse processo de comunicação, que nada mais são que coisas que representam outras coisas, 
como o som da ligação a cobrar, o som da urna eletrônica ou o som de uma ambulância. São pelos signos 
que entendemos o mundo, as outras pessoas e a nós próprios, são por eles que apreendemos a realidade. 
Contudo, não dominamos todos os signos existentes, e quando desconhecemos precisamente a determinado 
signo, elaboramos uma representação do que acreditamos que ela venha a ser, criando assim uma nova re-
alidade e significado. O marketing se utiliza de símbolos para a reconstrução da realidade, para passar suas 
mensagens e atingir seus objetivos, que por definição é a sustentação de um produto ou serviço no mercado 
consumidor, portanto, marketing é uma ação interligada a uma mercadoria. Com o aumento do número de 
cirurgiões-dentistas em proporções bem mais elevadas que o crescimento populacional e com a formação 
meramente técnica e direcionada do dentista quase que exclusivamente para os serviços privados, um meio 
competitivo acirrado estimula o desenvolvimento de estratégias de marketing para convencer o cliente de 
vir ao seu consultório, transformando as relações entre o profissional de saúde e o paciente, em relações 
de consumo, regidas por leis de mercado e revestidas de tecnologias extravagantes e muitas vezes desne-
cessárias como embalagens coloridas e atraentes que não se preocupam com o conteúdo. O marketing na 
saúde não pode obedecer às mesmas leis e preocupações da propaganda de uma sociedade de consumo, por 
não oferecer as mesmas dinâmicas da efemeridade dos produtos. Na saúde, o conteúdo é mais importante 
que a embalagem; o saber, a atenção, o cuidado, a escuta, a preocupação com o outro e uma técnica bem 
empregada se tornam o instrumento principal de reconhecimento do profissional, amplificando sua rede de 
relacionamentos baseada na qualidade dos serviços prestados. Esse caminho é o único que terá sustentabi-
lidade ao longo do tempo, porque diferentemente dos produtos televisivos, descartáveis e efêmeros, onde a 
cada ano novas embalagens substituem as anteriores, tidas como ultrapassadas, nossos rostos não poderão 
ser mudados na mesma exigência, os “produtos” são o resultado de uma ação concreta do profissional: a 
restauração, a prótese, o alívio da dor. Por mais bem embalado que seja o consultório, com luxuosos balcões 
e lustres, refletores e studios, a falta de qualidade na ação profissional ou a não atenção às relações humanas, 
serão consequentemente os maiores obstáculos para o sucesso.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Márcia Maria Fonseca da Silveira – PE 

A cavidade bucal é sítio de inúmeras patologias com envolvimento dos tecidos moles e dos tecidos duros. 
Para o diagnóstico e tratamento dessas lesões o Cirurgião-Dentista necessita de exames como biópsia, 
citologia esfoliativa e, em especial, os por imagens. Dentre esses exames a tomografia computadorizada de 
feixe cônico (TCFC) é o mais solicitado pelos CDs para planejamento dos implantes, bem como, na locali-
zação de lesões, dentes inclusos e supranumerários. Entretanto, não podemos esquecer a ressonância mag-
nética para avaliação do disco articular da ATM, a ultrassonografia e sua contribuição no diagnóstico das 
patologias das glândulas salivares, cintilografia e a sua importância no diagnóstico das doenças infecciosas 
e lesões ósseas, enfim exames radiográficos convencionais com a utilização do contraste. O conhecimento 
do cirurgião-dentista no auxílio do diagnóstico dos exames por imagens é muito incipiente, bem como sua 
solicitação e interpretação adequadas.

A CIRURGIA NAS DESORDENS DAS ARTICULAÇÕES TÊMPORO-MANDIBU-
LARES: TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Rômulo Oliveira de Hollanda Valente – PE 

A denominação genérica desordens têmporo-mandibulares (DTM’s) deve englobar no seu conceito as múl-
tiplas patologias que podem comprometer a morfologia e/ou a função das articulações têmporo-mandibu-
lares (ATM’s) e que, segundo Okeson (2006), podem ser divididas em: desordens inflamatórias, disfunção 
miofascial, desarranjos internos, distúrbios de hipermobilidade, fraturas condilares, anquilose, distúrbios de 
desenvolvimento e neoplasias.  Os processos patológicos das ATM’s demandam diferentes abordagens, que 
variam a depender do quadro apresentado pelo paciente, incluindo desde os tratamentos clínicos (placas 
miorrelaxantes, terapias miofuncionais, TENS, ultrassom etc.) até as terapias cirúrgicas, que podem ser 
indicadas após o insucesso de modalidades clínicas de intervenção ou mesmo como indicação primária, 
a depender da patologia em questão. A proposta do presente trabalho é demonstrar a aplicabilidade de 
técnicas cirúrgicas no tratamento de alguns tipos específicos de DTM’s, tendo em vista serem recursos 
terapêuticos pouco difundidos no meio da Odontologia, principalmente na solução de desordens que se 
demonstrem refratárias aos tratamentos não-invasivos.

TRACIONAMENTO ORTODÔNTICO COM FINALIDADE PROTÉTICA
José Romero Souto – PE 

O movimento ortodôntico com finalidade protética é uma modalidade de tratamento que viabiliza a reabi-
litação adequada do complexo dente, prótese e periodonto. O objetivo da presente conferência é abordar 
as indicações e o manejo clínico da mecânica ortodôntica com finalidade protética. A extrusão e intrusão 
de dentes são indispensáveis em diversos casos clínicos com o objetivo de estabelecimento da distância 
biológica adequada aos procedimentos restauradores. O tracionamento dentário rápido por extrusão está 
indicado nos casos em que não há invasão do espaço biológico e não se objetiva o movimento contíguo do 
rebordo alveolar e da gengiva inserida. O lento pode ser utilizado para a correção de defeitos infra-ósseos, 
manutenção do rebordo alveolar e nivelamento da topografia gengival. O manejo adequado do traciona-
mento ortodôntico com finalidade protética permite a excelência nos resultados estéticos e funcionais nos 
casos corretamente selecionados.
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CIRURGIA ORTOGNÁTICA: PORQUE NÃO DEVEMOS EVITÁ-LA?
José Rodrigues Laureano Filho – PE 

A ortognática é uma área da Cirurgia Bucomaxilofacial que se propõe a corrigir as deformidades músculo-
-esqueléticas e dentofaciais dos maxilares e estruturas associadas. A busca por este tipo de procedimento 
tem como principal razão as alterações estéticas provenientes destas deformidades. Mas, quando a defor-
midade não é grande, a estética não é uma queixa ou quando a mecânica ortodôntica possibilita tratamento 
oclusal, muitos pacientes e ortodontistas não conseguem visualizar vantagens suficientes para esta cirurgia. 
O objetivo desta conferência é mostrar as vantagens funcionais e estéticas destes procedimentos, as indi-
cações, as consequências da não realização e quando não devemos evitá-los. Através de discussão de casos 
clínicos, literatura e evidências científicas posicionar os riscos, benefícios, resultados e estado da arte da 
cirurgia ortognática.

DECISÕES ORTODÔNTICAS PARA OTIMIZAR O RESULTADO ESTÉTICO 
NAS CIRURGIAS ORTOGNÁTICAS
Marcelo Medeiros - PE

A Odontologia passa hoje por um momento muito especial e parte disso deve-se a uma interação multi-
disciplinar entre as diversas especialidades existentes cujo objetivo maior é o de oferecer um tratamento 
planejado e baseado em evidências científicas e, dentro deste cenário, a ortodontia tem um papel de rele-
vância uma vez que pode atuar conjuntamente com diversas especialidades dentre as quais, uma especial-
mente, tem alavancado suas possibilidades terapêuticas que é a cirurgia buco-maxilo-facial. Uma correta 
interação entre essas disciplinas confere um amplo horizonte de objetivos a serem alcançados levando-se 
em conta uma série de opções terapêuticas, dentre as quais destacamos as cirurgias ortognáticas que, ao 
serem planejadas conjuntamente alcançam um nível de correção dento-esquelética e de harmonia  facial 
que seriam  impensáveis tempos atrás com resultados impactantes tanto funcional quanto esteticamente 
que impressionam a todos e não raramente se tornam os casos mais satisfatórios dos ortodontistas. Vamos 
abordar neste trabalho, através da exposição de uma série de casos com sequências de preparo e técnicas 
cirúrgicas diversas, um conjunto de ações que integram um protocolo de preparo ortodôntico pré-cirúrgico 
com decisões que objetivam otimizar o tempo de trabalho e a qualidade final dos resultados atingidos após 
a finalização ortodôntica desses casos cirúrgicos, aumentando a confiança do paciente no tratamento através 
de uma maior previsibilidade dos objetivos a serem alcançados.

INFILTRANTES: TRATAMENTO MICROINVASIVO DA CÁRIE DENTÁRIA
Rodivan Braz – PE

Em todas as áreas da saúde, o foco tem mudado cada vez mais para as opções de terapias preventivas. No 
âmbito da Odontologia, com o desenvolvimento de novos materiais e técnicas de tratamentos preventivos 
da cárie dentária novas possibilidades de tratamento baseado no conceito de infiltração da cárie, foi desen-
volvido o produto Icon. A infiltração da cárie foi inicialmente examinada in vitro e depois desenvolvida e 
testada em estudo in situ e clínicos. As pesquisas com tal tipo de tratamento têm demonstrado a eficácia 
clinica da infiltração de cárie. Mesmo que tenha sido observada uma diminuição expressiva de cáries nas 
últimas décadas, continua sendo uma das doenças dentárias mais frequentes. A prevalência de medidas 
preventivas contribuiu para reduzir a formação de cáries, os modernos materiais obturadores facilitam 
a restauração das cavidades num alto nível estético, porém, ainda não há um tratamento adequado para 
lesões cariosas proximais precoces e manchas brancas em superfícies lisas. A presente conferência tem o 
escopo de discorrer acerca dessa nova categoria de material infiltrante para tratamento microinvasivo da 
cárie dentária.

TRATAMENTOS ESTÉTICOS IMPERCEPTÍVEIS COM RESINAS COMPOSTAS 
E PORCELANAS
Carlos Eduardo Vieira - PE
 

Trabalhos estéticos em dentes anteriores e posteriores são os mais requisitados do momento. Com a mídia 
definindo o padrão de estética da população, o sorriso entra neste contexto e leva aos consultórios odontoló-
gicos pacientes cada vez mais exigentes ao fim do tratamento. As resinas compostas e as porcelanas dentais 
evoluem neste contexto quando possuem aspectos de cor cada vez mais similares aos dentes naturais, pos-
sibilitando ao profissional treinado e especializado, copiar de maneira natural a cor do sorriso do paciente, 
ou até mudá-la para um matiz ou croma mais claro, agindo com equilíbrio entre a cor de desejo do paciente 
e o que a ciência preconiza de acordo com os fatores da literatura. Portanto, tornar o trabalho imperceptível 
é a junção dos materiais adequados com a sequência correta da técnica escolhida.

OS DESAFIOS DA RETENÇÃO INTRARRADICULAR EM ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA
Renata Pedrosa Guimarães – PE 

Os elementos dentários que sofreram tratamento endodôntico, em sua maioria, apresentam-se com grande 
perda coronária o que dificulta a retentividade do material restaurador na sua reconstrução anátomo-funcio-
nal. Esta retenção, muitas vezes, só é conseguida com a utilização dos pinos intrarradiculares. No entanto, 
é sabido que a adesão à dentina radicular é afetada por uma série de variáveis como densidade e orientação 
dos túbulos; dificuldade de acesso do agente cimentante, principalmente ao terço apical da raiz; ação do 
hipoclorito de sódio, EDTA, e outras substâncias irrigadoras sobre o colágeno dentinário; condições pecu-
liares de hidratação da dentina como resultado da pulpectomia; tipo de agente utilizado para condicionar 
o substrato; estresse de polimerização do cimento resinoso; além das propriedades físicas e químicas dos 
pinos intra-canais. Neste sentido, esta conferência apresentará desde os princípios que regem a correta 
indicação dos pinos adesivos até alternativas viáveis de condicionamento do substrato radicular para uma 
qualidade superior de adesão e aumento da longevidade deste tipo de tratamento restaurador.

COMO POSSO MELHORAR A MINHA PRÁTICA CLÍNICA COM PROCEDI-
MENTOS ADESIVOS ESTÉTICOS
Paulo Fonseca Menezes Filho – PE

Na prática clínica os procedimentos estéticos têm se tornado um desafio diário, tendo em vista a demanda 
cada vez maior de pacientes que buscam melhorar de alguma forma o seu sorriso, seja por meio de um 
clareamento dental, de uma alteração da forma ou tamanho dos dentes, ou mesmo de fraturas dentais, 
tão comuns atualmente. Tendo isso em vista, os profissionais que se propõem a fazer uma odontologia de 
excelência, devem estar atualizados do ponto de vista técnico e científico, para poderem oferecer aos seus 
pacientes, restaurações estéticas de qualidade, empregando materiais de última geração. Pensando nisso, 
temos o objetivo de através da apresentação de casos clínicos realizados com materiais estéticos (Resinas 
compostas e Cerâmicas), demonstrar técnicas atualizadas que ajudarão os profissionais a melhorar a sua 
prática clínica com procedimentos adesivos estéticos.

CIMENTO PORTLAND COMO SUBSTITUTO DO MTA
Paulo Maurício Reis de Melo Júnior – PE

O MTA (Mineral Trioxide Agreggate), cimento desenvolvido na Universidade de Loma Linda (EUA), des-
de suas primeiras publicações em 1983 apresenta comprovada eficácia, com resultados expressivos e satis-
fatórios nas intervenções endodônticas e cirurgias paraendodônticas, tornando-o um material odontológico 
ideal, porém de custo elevado para a realidade brasileira. Em 1999, Wucherpfennig e Green apresentaram 
a primeira publicação citando o cimento Portland (CP), material utilizado na Engenharia civil patenteado 
por Joseph Aspdin em 1824, no qual embora não seja um material de uso odontológico, possui basicamente 
os mesmos componentes químicos do MTA, e por ser um cimento de uso consagrado na Engenharia, 
facilmente encontrado no comércio e de custo acessível, justifica-se o estudo de suas propriedades físicas, 
químicas e principalmente biológicas para torná-lo um possível substituto deste material viabilizando seu 
uso clínico na Odontologia.

INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM LIMA ÚNICA
Sandra Sayão – PE

Explanação sobre a mais recente maneira de instrumentar os canais radiculares com limas rotatórias. As 
táticas que serão apresentadas utilizam motor eletrônico que rotaciona limas fabricadas em liga contendo 
Níquel e Titânio, tratada por processo térmico que altera sua composição metalúrgica, conferindo-lhes 
maior resistência à fratura. Os sistemas apresentados: WaveOne e Reciproc utilizam apenas uma lima para 
todo o preparo do sistema de canais, em movimentos rotatórios reciprocantes, descontínuos, no sentido 
horário e anti-horário. Tais limas, muito eficientes, são capazes de proporcionar preparo de excelência, 
reduzindo tempo operatório, fadiga do paciente e do operador, economia e qualidade do ato. 
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HIBRIDIZAÇÃO ENTRE SISTEMAS ROTATÓRIOS EM ENDODONTIA 
Glauco dos Santos Ferreira – PE 

Durante mais de sessenta anos, a Endodontia se desenvolveu utilizando basicamente dois tipos de instru-
mentos manuais com “designs” distintos; limas tipo K ou alargadores e limas tipo Hedstroen. Os sistemas 
rotatórios constituem a terceira geração no aprimoramento e na simplificação do tratamento de canais radi-
culares e podem ser considerados como uma nova era tanto na atividade diária do Endodontista, como tam-
bém na dos clínicos gerais que aplicam essa especialidade. A utilização de instrumentos de níquel-titânio 
acionados a motor por profissionais treinados tornam o tratamento endodôntico mais rápido e simplificado. 
Dessa forma, os obstáculos técnicos e anatômicos antes considerados verdadeiros desafios podem ser ven-
cidos com essa nova tecnologia de tratamento. A anatomia endodôntica apresenta-se como grande respon-
sável pelas falhas, ou melhor, a falta de compreensão e manejo da anatomia são os grandes responsáveis 
pelas complicações nos tratamentos endodônticos. Pode-se dizer também que a variabilidade anatômica 
e suas dificuldades também são responsáveis pelo aparecimento contínuo de novos e eficientes sistemas 
rotatórios, cada um com suas características específicas, aumentando a cada dia o arsenal de trabalho do 
profissional. Baseado nas características dos sistemas rotatórios Protaper Universal (Denstply-Maillefer), 
Pathfile (Denstply-Maillefer), Mtwo (VDW) e Prodesign S (Easy Equipamentos Odontológicos), esta con-
ferência tem como objetivo discutir e apresentar a hibridização entre sistemas como um recurso a ser 
aplicado em benefício de uma instrumentação mais segura e eficiente dos canais radiculares, quando de 
uma complexa anatomia dos canais radiculares.

ABSENTEÍSMO ODONTOLÓGICO: PERFIL ENCONTRADO NAS EMPRESAS 
PRIVADAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Dóris Moreira – PE  

O Absenteísmo é o termo utilizado para designar ausências dos trabalhadores ao trabalho, por falta ou 
atraso, devido a algum motivo interveniente. Existem dois tipos de Absenteísmo: o tipo I que se refere à 
ausência propriamente dita ao trabalho e o tipo II em que o trabalhador mesmo com problemas de saúde 
permanece no trabalho apesar do desconforto, o que pode levar a uma falta de concentração e consequente-
mente à possibilidade de cometer erros. As doenças bucais que acometem os trabalhadores levando ao ab-
senteísmo merecem ser mais bem analisadas. É relevante saber os motivos pelos quais esses trabalhadores 
adoecem e consequentemente corroboram para a diminuição da produtividade laboral e qualidade de vida 
dos mesmos. Os índices de afastamentos (absenteísmo) verificados irão caracterizar o perfil encontrado 
nas empresas do setor privado da região do Estado de Pernambuco. A preocupação crescente das empresas 
com relação ao Absenteísmo ou Ausentismo que designa a falta do empregado ao trabalho em termos 
de relações trabalhistas, afeta de forma significativa a produtividade dentro do atual contexto econômico 
de competitividade e é, portanto, altamente indesejável. A importância do desempenho do trabalhador no 
processo produtivo é incontestável. Comparando o volume de estudos que tratam das doenças ocupacionais 
e o volume de estudos sobre absenteísmo de causa odontológica, o número de trabalhos sobre o assunto 
disponíveis é incipiente. Nos dias atuais, o conceito de saúde corresponde ao equilíbrio entre o homem e 
o ambiente que o cerca. Adaptando-se esse conceito à mentalidade empresarial, conclui-se que, para se 
obter saúde do trabalhador, é necessária a busca pelo equilíbrio no ambiente de trabalho. Os funcionários 
de qualquer empresa são um dos seus maiores patrimônios. Ele gera um aumento de custos, pois além da 
concessão de auxílio-doença, diminuição de produtividade e eficiência, além de um aumento de problemas 
administrativos, comprometendo assim a engrenagem industrial. Portanto, os fatores odontológicos que 
acarretam ausências ao trabalho têm sido de interesse crescente no setor público e privado, principalmente 
em razão do contexto econômico competitivo e produtivo em que a sociedade se encontra atualmente, razão 
esta que tem levado alguns pesquisadores a estudar os principais fatores que estão envolvidos com o absen-
teísmo por motivos odontológicos. Diante disso é importante demonstrar a relevância do cirurgião-dentista 
dentro do contexto das empresas em geral abordando o aspecto referente ao absenteísmo odontológico.

ODONTOLOGIA X DINHEIRO
Bergson Luna – PE 
             

Ao longo dos anos tenho observado a dificuldade quase que generalizada dos profissionais da Odontologia 
em lidar com a área financeira da profissão. Os jovens dentistas saem das faculdades com a cabeça inun-
dada de técnicas e muitos não têm a mínima idéia de como transformar essas técnicas em dinheiro. Em 
sua maioria são profissionais na odontologia, mas amadores nos conhecimentos necessários para fazer da 
odontologia um negócio próspero e lucrativo. Depois de anos de trabalho e muito dinheiro perdido, des-
cobrem a necessidade de se capacitar em áreas como finanças e marketing, passando a experimentar uma 
realidade profissional muito mais auspiciosa do que a que tinham até então. Sou da opinião que, mediante 
a inclusão de disciplinas na grade curricular da graduação, que preenchesse essa lacuna na formação dos 
novos colegas, teríamos profissionais mais realizados no que diz respeito a realizações dos seus projetos e 
a consecussão dos seus sonhos.    

A ODONTOLOGIA LEGAL E SUA PRÁTICA PERICIAL NA IDENTIFICAÇÃO 
HUMANA
Adriana Paula de Andrade Costa e Silva Santiago – PE 

A Odontologia Legal é uma área de competência odontológica, cujos auxílios à Justiça são bastante va-
liosos, principalmente nos casos relacionados à identificação humana post mortem. Para tal mister, ela 
se utiliza principalmente de comparações de registros dentários e particularidades buco-maxilo-faciais de 
pacientes, documentados pelo Cirurgião-Dentista durante a sua atividade profissional em prontuário odon-
tológico, com as características verificadas por meio de perícia realizada após a morte de indivíduo cuja 
identificação seja necessária. Assim, em casos que apresentem grande destruição dos corpos das vítimas, a 
exemplo dos acidentes aéreos, ou ainda, em casos de carbonização, avançado estado de decomposição do 
cadáver e esqueletização, ressaltando a possibilidade de perícias em exumações, a Odontologia Legal tem 
contribuído sobremaneira com a identificação humana, posto que a resistência dentária às variações de cli-
ma e temperatura, estágios de putrefação e alguns tipos de traumas, aliada a individualidade das caracterís-
ticas dentárias pessoais, a tornam essencialmente indispensável para a conclusão satisfatória do processo de 
identificação. Diante de tudo isso, salienta-se o valor da participação do odontolegista na equipe pericial, do 
correto e completo preenchimento do prontuário odontológico, bem como da sua organização, atualização 
e guarda. Sem esta dinâmica preservada, restarão prejudicadas importantes informações, as quais podem 
representar inclusive a única possibilidade de identificar determinado indivíduo.

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂN-
CER DE BOCA
Andreia Marques – PE 

O Câncer de Boca, aqui incluídas as patologias malignas do lábio, língua, gengivas, assoalho da boca, 
palato, glândulas salivares, amígdala e orofaringe, se encontram entre as dez neoplasias malignas mais 
prevalentes que acometem os indivíduos e apresenta a maior taxa de morbidade dentre os cânceres do seg-
mento de cabeça e pescoço podendo ser considerado um problema de saúde pública. Os modelos de Saúde 
Bucal no Brasil eram pautados em ações assistencialistas e curativas que, devido a uma demanda crescente 
e recursos insuficientes, culminavam numa assistência inadequada e omissão social por exclusão de parte 
da população. Com a expansão das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia da Saúde da Família o cirurgião-
-dentista em sua pratica diária exerce ações que facilitam o reconhecimento de indivíduos pertencentes ao 
grupo de risco e ao diagnóstico de lesões suspeitas impedindo assim que os casos sejam diagnosticados 
em estados avançados que provocam mutilações e deformidades no indivíduo, quando não leva a óbito, 
portanto ele precisa ser preparado para esse papel, desde a graduação e para atuar na área de promoção da 
saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O cirurgião-dentista deve estar apto tanto ao diagnóstico precoce 
do Câncer de Boca quanto ao acompanhamento ao paciente em tratamento oncológico, onde atua remo-
vendo focos de infecção para o início da quimioterapia e o transplante de medula óssea, como adequando 
a cavidade oral para a radioterapia na região de cabeça e pescoço. O conhecimento e a atitude frente ao 
Câncer de Boca devem ser ampliados pelos dentistas em sua pratica diária; com essa mudança de atitude 
poderá reduzir a incidência de diagnóstico em estados avançados e diminuir o desconforto do paciente em 
tratamento oncológico.

C028 

C027 

C026 

C025 

C024 



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

26

FP06 

FP05 

FP04 

FP03 

FP02 

FP01 ACIDENTES E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA INSTALAÇÃO DOS IM-
PLANTES DENTÁRIOS
GEORGE BORJA DE FREITAS1; FABRÍCIO SOUZA LANDIM1; ALLAN ULIS-
SES CARVALHO DE MELO2; IGOR BATISTA CAMARGO1; THAMES BRUNO 
BARBOSA CAVALCANTI1; SÉRGIO DUPONT DE OLIVEIRA JÚNIOR1; DAVID 
MORAES DE OLIVEIRA1
1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UNIT, ARACAJÚ, SE, BRASIL.
e-mail:george_borja@hotmail.com  

Palavras-chave: implantes; acidentes; complicações

O tratamento das ausências dentárias com a utilização dos implantes é a modalidade terapêutica que mais 
tem evoluído nas últimas décadas na Odontologia. No entanto, toda essa evolução não permitiu aos Cirurgi-
ões-Dentistas que eximisse o tratamento de complicações cirúrgicas e protéticas. A utilização dos implantes 
dentários tem mostrado altos índices de sucesso, desde que sejam observados todos os critérios básicos do 
planejamento e a obediência a todos os princípios cirúrgicos tradicionais. A não observância desses critérios 
pode resultar numa complicação cirúrgica e/ou protética não esperada que comprometerá o sucesso clínico 
do implante, das quais pode-se citar: hemorragias, lesões nervosas, fraturas dos implantes, deslocamento 
acidental de instrumentos para o interior do seio maxilar, ingestão acidental do implante, Peri-implantite. 
Contudo, as complicações podem ser evitadas ou reduzidas através de uma anamnese completa e solicita-
ção dos exames complementares a fim de uma correta seleção dos pacientes. Esses dados fornecem infor-
mações valiosas que auxiliarão na formulação de um plano de tratamento correto minimizando os riscos de 
insucessos. É indiscutível que o melhor tratamento para as complicações advindas dos implantes dentários 
é a prevenção. Desse modo, ratifica-se a importância da compreensão completa da anatomia neurovascular 
e arquitetura óssea, incluindo a quantidade e a qualidade de osso disponível, um estudo aprofundado do 
caso clínico ajuda a evitar as complicações que podem surgir após a instalação dos implantes endósseos. 
O presente trabalho objetiva revisar a literatura sobre os tipos mais freqüentes de acidentes e complicações 
relacionados à instalação dos implantes dentários e suas devidas condutas clínicas.

 
ACIDENTES E COMPLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS EXODONTIAS DE TER-
CEIROS MOLARES
GEORGE BORJA DE FREITAS; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; IGOR BATISTA 
CAMARGO; DAVID MORAES DE OLIVEIRA; THIAGO NUNES PEDROSA; 
NELSON STUDART ROCHA
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:george_borja@hotmail.com

Palavras-chave: terceiro molar; cirurgia; exodontia

A exodontia dos terceiros molares é o procedimento mais realizado na especialidade da Cirurgia e Trauma-
tologia Bucomaxilofacial e praticada por muitos clínicos. Como em todo procedimento cirúrgico a remoção 
de terceiros molares pode resultar em uma série de complicações de morbidade variada, algumas tendo sua 
resolução mesmo sem qualquer tratamento específico e outras consideradas complexas, as quais ao serem 
identificadas, merecerão tratamento imediato, muitas vezes necessitando de hospitalização e, portanto, re-
ferenciadas a um especialista. Atenção aos detalhes cirúrgicos, incluindo o preparo do paciente, assepsia, 
manejo cuidadoso dos tecidos, controle da força aplicada com o instrumental, controle da hemostasia e 
adequadas instruções pós-operatórias reduzem os índices de complicações. Outras formas de prevenir ou 
reduzir complicações têm sido preconizadas como o uso de antibióticos, antiinflamatórios, agentes anti-
fibrinolíticos e clorexidina. Considera-se que a melhor e mais fácil maneira de tratar uma complicação é 
prevenir que ela aconteça, no entanto, uma vez identificada, esta deverá ser efetivamente tratada. Deve-se 
ratificar que quanto mais complexa a técnica cirúrgica em que haja necessidade de se realizar acessos 
extensos, ostectomia e odontossecção, maior a chance de complicações como fratura mandibular, hemorra-
gias, alveolites, trismo e parestesias. Desse modo, o tempo cirúrgico e a habilidade do profissional são de 
fundamental importância para minimizar as chances de complicações trans e pós-operatórias. O presente 
trabalho objetiva revisar a literatura sobre os tipos mais freqüentes de acidentes e complicações relaciona-
dos à exodontia dos terceiros molares e suas devidas condutas clínicas.

ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DE MÉTODOS UTILIZADOS NA MEDIÇÃO 
DO ESPAÇO PRESENTE
MARÍLIA MARTINA GUANAANY DE OLIVEIRA TENÓRIO; BRÍCIO DOU-
GLAS DE OMENA; EDGARD NORÕES RODRIGUES DA MATTA
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:bricio_cajueiro@hotmail.com

Palavras-chave: discrepância de modelos; espaço presente; diagnóstico ortodôntico

Avaliar um novo método digital de mensuração de espaços, MB-Ruler (MBR), que converte “pixels” em 
milímetros, para a medição do espaço presente na discrepância de modelos em Ortodontia, em relação aos 
métodos tradicionais, segmentação do arco e fio de latão, assim como também avaliar a confiabilidade 
destes métodos. Foram reproduzidos 20 modelos inferiores de desdentados totais sobre os quais foram 
montadas bases de prova de cera onde foram fixados dentes de estoque. O espaço presente foi mensurado 
por um único avaliador, utilizando-se o método da segmentação do arco, fio de latão e MB-Ruler. Em 
seguida, os dentes foram removidos da cera e realizada a medição dos seus diâmetros mésio-distais, cujo 
somatório dos mesmos constituiu o controle. Os valores médios do espaço presente mensurado pelos três 
métodos foram comparados entre si e em relação ao controle pelo teste “t” de Student a 5% com o auxílio 
do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 15.0. Os valores médios encontrados 
de 64,23 mm, 65,25 mm e 60,31 mm para os diferentes métodos utilizados, segmentação do arco, fio de 
latão e MBR, respectivamente, apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). Todos os 
métodos, quando comparados com o controle de 63,81 mm, apresentaram diferenças significativas entre as 
médias (p< 0, 001), sendo a menor diferença entre segmentação do arco e controle e a maior entre MBR e 
controle. Desta forma, pode-se concluir que o método MB-Ruler apresentou valores médios com maiores 
discrepâncias em relação ao controle, enquanto o método de segmentação do arco obteve valores médios 
mais próximos, seguido do fio de latão. Nenhum dos métodos avaliados expressou com exatidão o espaço 
presente no cálculo da discrepância de modelos.

ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DO ESMALTE DENTÁRIO SUBMETIDO À AÇÃO 
DE SUCOS À BASE DE SOJA – ESTUDO IN VITRO
MARIA DA CONCEIÇÃO MELO ARAÚJO1; JANAINA ANDRADE LIMA SAL-
MOS DE BRITO2; LAÍS CHRISTINA PONTES ESPÍNDOLA1; NATANAEL BAR-
BOSA DOS SANTOS1; LARISSA FRAGOSO1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.UNIVER-
SIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ceissa_mello@hotmail.com

Palavras-chave: erosão dentária; alimentos de soja; fluorescência

A prevalência de cárie dentária tem diminuído no Brasil, porém a manutenção dos dentes na cavidade 
bucal os predispõe a outros tipos de lesões, como a erosão dentária. Ela pode ser ocasionada por fatores 
intrínsecos, extrínsecos ou idiopáticos, a dieta é o fator mais significante; refrigerantes, energéticos, bebi-
das alcoólicas, sucos de frutas ácidas têm sido os maiores responsáveis. O mercado brasileiro de sucos de 
frutas a base de soja está em plena expansão, pois concilia características sensoriais desejáveis das frutas 
com propriedades funcionais da soja. Este trabalho teve como objetivo avaliar, in vitro, a quantidade de 
desmineralização do esmalte dentário bovino, através do Laser Fluorescente DIAGNOdent®, após imersão 
em sucos industrializados acrescidos de soja de diferentes marcas e sabores. Foram confeccionados 210 
corpos de prova, os quais foram divididos em sete grupos: G1 - Ades® Maçã, G2 - Ades® Uva, G3 - 
Sollys® Maçã, G4 – Sollys® Uva, G5 – Mais Vita® Maçã, G6 – Mais Vita® Uva e GC – Água Destilada. 
As mensurações foram realizadas pelo DIAGnodent® antes e após a imersão dos espécimes nas soluções, 
sendo realizadas em triplicata. Os desafios ácidos aconteceram por um período de 15 minutos, sob agitação 
constante a 37ºC e 100rpm, 2 vezes ao dia durante 15 dias. Os dados foram apresentados por meio de 
estatística descritiva e mostrados em tabelas e gráficos. A estatística inferencial foi realizada pelo teste 
não-paramétrico de Wilcoxon com significância de 5%. Todos os grupos apresentaram níveis significantes 
de desmineralização depois da imersão nos sucos de soja. Estes foram G1 (Z=-4,992; p<0,01), G2 (Z=-
-4,855;p<0,01), G3 (Z=-4,962; p<0,01), G4 (Z=-4,940; p<0,01), G5 (Z=-4,994; p<0,01) e G6 (Z=-4,818; 
p<0,01). No grupo G6 observou-se o maior número de lesões superficiais em esmalte, enquanto que o grupo 
G4 o menor número de lesões em esmalte. Concluiu-se que as bebidas analisadas causaram desminerali-
zação do esmalte dental bovino.

FÓRUM CIENTÍFICO PROFISSIONAL

FP005 - ASSOCIAÇÃO ENTRE A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, FUN-
CIONAMENTO FAMILIAR E SATISFAÇÃO SEXUAL EM ADOLESCENTES
TATIANA PAULA SILVA1; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR2
1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: transtornos da articulação temporomandibular; relações familiares; com-
portamento sexual

A adolescência é um período em que as fortes pressões emocionais podem contribuir para o surgimento de 
distúrbios funcionais do sistema mastigatório, tais como as disfunções temporomandibulares (DTM), as 
quais podem prejudicar a realização das atividades profissionais e pessoais, incluindo atividades relaciona-
das ao sexo. O trabalho teve o objetivo de avaliar a associação a DTM e características socioeconômicas, 
funcionamento familiar e satisfação sexual em adolescentes e adultos jovens. O estudo foi submetido à aná-
lise do Comitê de Ética em Pesquisa da UPE (Processo nº 00580097000-09). Quarenta e cinco indivíduos 
com idade entre 15 e 24 anos foram selecionados e divididos em dois grupos de acordo com o diagnóstico: 
(1) controle, composto por indivíduos sem DTM (n=25); (2) DTM (n=20), composto por indivíduos com 
dor miofascial crônica. Os dados socioeconômicos foram coletados por meio de anamnese e aplicação do 
Critério de Classificação Econômica Brasil. O funcionamento familiar foi analisado por meio da coesão, 
flexibilidade, risco e tipo familiares, utilizando-se o questionário FACES III. Para análise da satisfação 
sexual, o questionário ASEX foi utilizado. Os testes Exato de Fisher e Qui-quadrado de Pearson foram 
utilizados na análise dos resultados. A população estudada apresentou idade média de 20,69 anos (+ 3,10 
anos). Entre os indivíduos com DTM, foi observado que a maioria foi do gênero feminino (80%), soltei-
ros (85%), com escolaridade em nível fundamental (45%), com nenhuma renda individual (65%) e renda 
familiar de até um salário mínimo (45%), que corresponde à classificação econômica classe D. Foram 
encontradas associações entre DTM e trabalho remunerado (p= 0,011), e renda individual (p< 0,001), e 
DTM e satisfação sexual (p=0,006). Não foi encontrada associação entre DTM e funcionamento familiar. 
Pode-se concluir que a DTM foi associada à ausência de trabalho remunerado, ausência de renda individual 
e insatisfação sexual.

ASSOCIAÇÃO ENTRE A PERIODONTITE E O POLIMORFISMO GENÉTI-
CO DA LECTINA DE LIGAÇÃO DA MANOSE (MBL) EM UMA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA
FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE1; TIBÉRIO CESAR UCHOA MA-
THEUS1; BRUNA DE CARVALHO FARIAS1; PAULO ROBERTO ELEUTÉRIO 
DE SOUZA2; RENATA CIMÕES JOVINO SILVEIRA1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFRPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tcmatheus@yahoo.com.br

Palavras-chave: mbl2; polimorfismos; periodontite

Determinar a presença do polimorfismo genético da lectina de ligação da manose (MBL) e associar à con-
dição periodontal. A MBL é um importante componente da imunidade inata, e pode desenvolver um papel 
na defesa contra a invasão bacteriana na periodontite, sendo produzida no fígado e pertencente à família das 
colectinas. A deficiência de MBL pode estar relacionada com variações genéticas causando níveis séricos 
danificados sendo associados com diversas infecções em adultos. Sendo assim, este estudo clínico foi com-
posto por uma amostra de 93 pacientes, sendo 47 diagnosticados com periodontite (18 com forma agressiva 
e 29 com a crônica) e 46 periodontalmente saudáveis. Após o exame clínico, foram coletadas células de des-
camação da mucosa bucal para posterior extração de DNA e determinação do genótipo pela técnica da PCR 
em tempo real e análise da temperatura de melting. Os resultados mostraram que o genótipo mutante esteve 
presente em 47,9% dos pacientes saudáveis e em 51% dos pacientes com periodontite. Entre os indivíduos 
com doença periodontal, 77,8% portadores da forma agressiva e 34,5% com a forma crônica apresentaram 
o genótipo mutante, sendo esta diferença estatisticamente significante (p=0,002). Com relação à frequência 
alélica, 25% dos pacientes periodontalmente saudáveis apresentaram o alelo “0” mutante. No grupo com 
periodontite, a presença do alelo mutante esteve em 17,2% dos indivíduos com a forma crônica e em 50% 
dos pacientes com periodontite agressiva (p=0,015). Desta forma, os dados obtidos neste estudo mostraram 
associação entre o polimorfismo do gene da MBL e a periodontite agressiva.
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FP07 ASSOCIAÇÃO ENTRE TRAUMAS FACIAIS, VIOLÊNCIA URBANA E DOMÉS-
TICA: ATENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA
TATIANA PAULA SILVA1; GREICEANE FERNANDINA SILVA2; YRLLA EMA-
NUELLA SOUZA2
1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.IDE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: traumatismo crâniocerebelar; violência; saúde pública

Os traumas estão entre as principais causas de mortalidade e morbidade do mundo; dentre os diversos tipos 
destaca-se o trauma de face devido a sua alta prevalência, principalmente nos centros urbanos, na qual 
apresenta repercussões emocionais, funcionais e possibilidades de deformidades permanentes, o que resulta 
na queda da produtividade do indivíduo. Este trabalho teve como objetivo descrever o perfil e necessidade 
de encaminhamento fonoaudiológico nos pacientes acometidos por trauma de face, e associar o tipo de 
violência sofrido com relação ao gênero e faixa etária. O projeto recebeu aprovação pelo Comitê de Ética do 
Hospital da Restauração, protocolo nº 0100.0102.000-10. Foi realizada uma pesquisa retrospectiva, desen-
volvido no Hospital da Restauração. Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros; na faixa etária de 10 a 
65 anos com diagnóstico de trauma facial. Os registros com dados incompletos. As variáveis analisadas fo-
ram faixa etária, gênero, etiologia do trauma e objeto da agressão. A amostra foi composta por todos os da-
dos obtidos no período de janeiro de 2009 a junho de 2010. A amostra final foi composta por 60 prontuários, 
observou-se predominância dos traumas na faixa etária dos 10 aos 25 anos, com maior representatividade 
do gênero masculino, a violência urbana foi a maior responsável pelos traumas, sendo a agressão por arma 
de fogo a mais prevalente; verificou-se ainda que 35% dos pacientes eram oriundos do interior do Estado. 
Observou-se diferença significante entre os gêneros (p= 0, 001). O trauma de face foi mais prevalente no 
gênero masculino, sendo a violência urbana a maior responsável pelos registros, na qual as agressões por 
arma de fogo se fizeram mais presentes. Observou-se que apenas 6 indivíduos foram encaminhados para 
o tratamento fonoaudiológico o que revela a necessidade de maior divulgação da abrangência da atuação 
fonoaudiológica na área dos traumas faciais, sendo este aspecto passível de futuros estudos.

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA PROTAPER UNI-
VERSAL RETRATAMENTO™ E A TÉCNICA MANUAL NO RETRATAMENTO 
ENDODÔNTICO
GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA; ANDRÉA CRUZ CÂMARA; CARLOS ME-
NEZES AGUIAR
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.   
e-mail:gaga_lima@hotmail.com

Palavras-chave: retratamento; sistema protaper; óleo de laranja

O retratamento endodôntico é indicado quando, após a realização do tratamento endodôntico inicial ou 
primário, a infecção existente persiste. E o retratamento não cirúrgico é a primeira opção de escolha, sendo 
a desobturação do conduto o primeiro passo. Sendo assim, a presente pesquisa comparou a eficácia de 
duas técnicas utilizadas para a realização da desobturação do sistema de canais radiculares: uma com limas 
manuais do tipo K e Hedströen, e a outra com o sistema de limas rotatórias ProTaper Universal Retratamen-
to™. Compararam-se, também, duas soluções auxiliares, utilizadas como solventes do material obturador. 
Foram utilizadas 40 raízes mésio-vestibulares de molares inferiores cujos canais radiculares haviam sido 
obturados há mais de dez anos. Os espécimes foram radiografados e aleatoriamente divididos em quatro 
grupos: vinte raízes desobturadas com uso do Sistema ProTaper Universal Retratamento™, e vinte raízes 
desobturadas com as limas tipo K e Hedströen, sendo dez com o óleo de laranja como solução solvente 
e dez com o Eucaliptol para cada grupo avaliado. Posteriormente, os espécimes foram novamente radio-
grafados e avaliados por três especialistas quanto à presença de remanescentes de material obturador. Os 
dados obtidos foram tabulados e analisados estatisticamente pelos testes Exato de Fisher e o teste de Mann-
-Whitney com grau de significância de 5%. Nenhum dos sistemas foi totalmente eficaz em promover a total 
remoção do material obturador. Porém, tanto os métodos quanto as soluções utilizadas demonstraram-se 
eficientes para a remoção do material obturador. Ao final, observou-se que as limas manuais (tipo K e 
Hedströen), independentemente da solução solvente utilizada, foram estatisticamente mais eficazes em 
comparação ao sistema rotatório ProTaper Universal Retratamento™.

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO SEPTO, DOS CORNETOS INFERIO-
RES E DA LARGURA NASAL APÓS CIRURGIA DE EXPANSÃO DE MAXILA
GEORGE BORJA DE FREITAS; NELSON STUDART ROCHA; FABRÍCIO SOU-
ZA LANDIM; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL. 
e-mail:george_borja@hotmail.com

Palavras-chave: expansão maxilar; cornetos; cavidade nasal

A atresia das maxilas é uma deformidade dentofacial, caracterizada clinicamente pela presença de mordida 
cruzada posterior uni ou bilateral, palato profundo ou ogival, apinhamentos dentais, inclinações dentais 
e dificuldade de respiração nasal. A Disjunção Transversa da Maxila cirurgicamente assistida é o pro-
cedimento de preferência no tratamento da atresia maxilar em pacientes que já atingiram a maturidade 
esquelética. Diversas técnicas cirúrgicas foram relatadas na literatura ao longo dos anos para se alcançar a 
separação das maxilas, diferindo sob alguns aspectos como os locais e extensão das osteotomias preconiza-
das, quantidade de voltas e modo de ativação do aparelho expansor no trans-cirúrgico, além do ambiente da 
intervenção (hospitalar ou ambulatorial). O presente trabalho objetiva avaliar clínica e radiograficamente o 
efeito da expansão da maxila cirurgicamente assistida sobre o septo, os cornetos inferiores e a largura nasal. 
Trata-se de um estudo de série de casos com uma amostra de conveniência não probabilística composta 
por 15 pacientes. Foram utilizados dois instrumentos de avaliação: Avaliação Clínica Otorrinolaringoló-
gica (Rinoscopia) e Exame Radiográfico (Radiografia cefalométrica em norma frontal) em três tempos 
distintos. Quanto à largura da cavidade nasal observou-se aumento das medidas durante os três tempos da 
avaliação, o septo nasal não apresentou desvios significativos no seu posicionamento durante as avaliações 
e a distância entre os cornetos inferiores e a porção lateral da abertura piriforme apresentou-se aumentada 
durante as avaliações. Observou-se que cirurgia de expansão maxilar é um procedimento eficaz, capaz de 
alargar transversalmente a base óssea maxilar e possui discretos efeitos clínicos e radiográficos sobre o 
posicionamento do septo nasal.

AVALIAÇÃO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS EFEI-
TOS DA MORDIDA CRUZADA FUNCIONAL NA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR
EDGARD NORÕES RODRIGUES DA MATTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:edgardmatta@ig.com.br

Palavras-chave: mordida cruzada funcional; tomografia computadorizada; ortodontia

A mordida cruzada posterior funcional é uma das maloclusões mais frequentes em períodos precoces do 
desenvolvimento oclusal, podendo interferir no padrão de crescimento facial e promover assimetria facial 
esquelética. Em crianças com este tipo de maloclusão, a presença de um desvio funcional mandibular para o 
lado do cruzamento, quando em máxima intercuspidação, promove alterações musculares com os côndilos 
mandibulares mal posicionados nas fossas articulares. Após aprovação no comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Alagoas com registro nº 008790/2004-54, esse estudo clínico avaliou os efeitos do 
desvio funcional da mandíbula, presente na mordida cruzada posterior funcional, nas estruturas da articula-
ção temporomandibular (ATM) através de tomografia computadorizada helicoidal. Foram realizados cortes 
tomográficos axiais e sagitais das ATMs de 12 pacientes em crescimento, 5 masculinos e 7 femininos na 
faixa etária entre 7 anos e 2 meses a 11 anos e 2 meses com desvio funcional da linha média dentária inferior 
de pelo menos 2,5 mm para o lado do cruzamento. Foram executadas medidas do maior diâmetro ântero-
-posterior e médio-lateral dos côndilos, profundidade da fossa mandibular, ângulo entre plano médio-lateral 
dos côndilos e linha de referência sagital mediana e ângulo da parede posterior da eminência articular. Os 
valores foram analisados estatisticamente pelo teste de Wilcoxon e coeficiente de correlação de Person, 
comparando-se o lado cruzado com não cruzado. Não foram encontradas diferenças estatisticamente sig-
nificativas nas medidas dimensionais e angulares dos côndilos e fossas mandibulares entre o lado cruzado 
e não cruzado. Pode-se concluir que a maloclusão não promoveu alteração morfológica nas estruturas da 
articulação temporomandibular.

IMPLANTE IMEDIATO NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA: PRINCÍPIOS 
BIOLÓGICOS E ESTÉTICOS
PRISCILLA MATA DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priscillamantius@yahoo.com.br

Palavras-chave: implante imediato; estética; carga imediata

A reabilitação oral em áreas estéticas é um dos desafios da Odontologia contemporânea. A utilização de 
implantes osseointegrados surgiu como uma das possibilidades de tratamento para estes casos, porém é 
necessário um grande conhecimento dos princípios biológicos, mecânicos e estéticos que abrangem este 
tipo de procedimento. Implante imediato é a técnica na qual o implante é instalado logo após a exodontia do 
elemento dentário e visa reduzir as etapas cirúrgicas, uma vez que a cicatrização ocorre ao mesmo tempo da 
osseointegração, auxiliando na manutenção da arquitetura alveolar, favorecendo a confecção e o resultado 
estético final da prótese implanto-suportada. Um provisório com uma prótese pseudo carregada sobre im-
plante pode ser colocado no primeiro ato cirúrgico, se o implante instalado tenha sido ancorado ao osso com 
estabilidade primária adequada (>40N). Técnicas de enxertia com biomateriais são necessárias para preen-
chimento do alvéolo favorecendo a formação óssea e inibindo a penetração de tecido mole no gap existente, 
o que poderia levar a perda do implante.  O objetivo deste trabalho é reportar sobre as considerações bio-
lógicas e estéticas dos implantes imediatos na região anterior da maxila onde um prognóstico satisfatório 
dependerá de um planejamento reverso minucioso com a definição da posição ideal da futura prótese, da 
qualidade e adequação dos tecidos moles adjacentes, de uma extração atraumática, do posicionamento do 
implante, da utilização de guia cirúrgico para previsão da margem gengival, e do grau de expectativa do 
paciente. Para tanto, torna-se imprescindível conhecimento, habilidade e bom senso do profissional.

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPE
MÁRCIA MARIA DANTAS CABRAL DE MELO; SILVIA JAMELLI; FÁBIO BAR-
BOSA DE SOUZA
CURSO DE ODONTOLOGIA UFPE, RECIFE, PE, BRASIL
e-mail:marciamdcm@hotmail.com

Palavras-chave: educação; integralidade; ensino-serviço

O curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco desenvolve uma integração ensino-ser-
viço com a construção de campos de práticas e pesquisas para que o aluno percorra os diversos níveis do 
Sistema de Saúde Pública do Recife e de outras localidades, sob supervisão participativa dos preceptores 
e docentes. Assim, permite-se o seu contato com o mundo do trabalho além de viabilizar uma formação 
técnico-cientÍfica com visão humanística e social visando a promoção do cuidado em saúde bucal, segundo 
as orientações do SUS. Este trabalho, apresenta a proposta da Disciplina de Estágio Curricular Supervisio-
nado do Curso de Odontologia da UFPE implementada no ano letivo de 2011. A população alvo foram os 
alunos do 9º período. Utilizou-se, como recursos físicos, as dependências do curso de Odontologia e das 
unidades de saúde participantes da integração. O processo pedagógico privilegiou atividades participativas 
e dialógicas para favorecer uma visão crítica sobre os conteúdos teórico-práticos propostos. O mesmo foi 
desenvolvido em dois momentos: 1) de concentração: atividades de preparação para o campo de estágio; 2) 
de dispersão: vivências nos campos de estágios, sob supervisão e registradas por meio de um diário de cam-
po estruturado. O Processo de planejamento e avaliação contemplou todos os componentes pedagógicos 
relacionados à construção dos saberes, o qual foi realizado com a participação dos atores sociais envolvidos 
(alunos, docentes, preceptores e gerências) por meio de seminários para socialização de conhecimentos, 
troca de experiências e pactuações. Alguns resultados sobre a avaliação das ações desenvolvidas referentes 
a aspectos técnico-científico, humanístico e social indicaram como pontos positivos: capacidade técnica e 
visão holística dos preceptores e demais profissionais, oportunidade de vivenciar diferentes práticas (clí-
nicas, comunitárias, domiciliares e de planejamento) entre outros. Como pontos negativos foram citados: 
problemas de fluxo interinstitucional, violência, acesso às unidades de saúde e de estrutura das mesmas. Os 
esforços realizados para integração ensino-serviço mostram-se promissores para contribuir com as transfor-
mações do Curso de Odontologia/UFPE e promover o ensino integrado ao SUS e articulado às necessidades 
epidemiológicas da população.
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FP13 LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
VANDA SANDERANA MACÊDO CARNEIRO; RAULISON VIEIRA DE SOUSA; 
MARIA HELENA CHAVES DE VASCONCELOS CATÃO; RENNALY DE FREI-
TAS LIMA; AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA FILHO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:vandacarneiro@hotmail.com

Palavras-chave: colo do dente; oclusão dentária; sensibilidade da dentina

Lesões cervicais não cariosas apresentam diversos fatores etiológicos, sendo muitas vezes  relacionadas à 
presença de interferências oclusais. Este trabalho avaliou a prevalência e severidade das lesões não cariosas 
em dentes permanentes dos acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba. Foram se-
lecionados 50 alunos aleatoriamente por sorteio da lista de acadêmicos matriculados no primeiro semestre 
de 2010. Foi aplicado formulário envolvendo tópicos relacionados com hábitos parafuncionais e condições 
bucais, e realizado exame clínico com sonda clínica nº 5 aplicando-se pressão táctil na superfície das lesões, 
mensurando por escala analógica dor e parâmetros de hipersensibilidade. A idade média dos pesquisados 
foi de 22,3 anos. A média foi de 29 dentes por indivíduo, totalizando 1442 dentes examinados; 11,3% 
apresentaram lesões cervicais não cariosas, com média de 4 lesões por indivíduo. Os contatos exagerados 
representaram 27,6% dos dentes com lesão cervical não cariosa. 35,1% dos acometidos apresentaram sen-
sibilidade aguda apenas durante a aplicação do estímulo, enquanto os que não tinham lesão apresentaram 
ausência de sensibilidade. 58,3% apresentaram hipersensibilidade dentinária grau 1, com teste de exato 
de Fisher (p=0,007) evidenciando relação significativa entre sensibilidade e graus da hipersensibilidade. 
Concluiu-se que a hipersensibilidade dentinária está significativamente relacionada à presença de lesões 
cervicais não cariosas e não houve diferença na quantidade de dentes lesionados em quem apresentou ou 
não contatos oclusais exagerados.

LOCALIZADORES APICAIS ELETRÔNICOS: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
DESTES APARELHOS NA DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO REAL DE 
TRABALHO
GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA; ANDRÉA CRUZ CÂMARA; CARLOS ME-
NEZES AGUIAR
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gaga_lima@hotmail.com 

Palavras-chave: odontometria; localizador apical eletrônico; àpice radicular

A determinação do comprimento real de trabalho (CRT) é uma das mais importantes etapas da terapia 
endodôntica. Será esse procedimento quem irá determinar o limite longitudinal de trabalho e, consequente-
mente, o limite da obturação. Sendo assim, o presente estudo teve como principal objetivo avaliar o nível de 
confiabilidade e a acurácia de 3 aparelhos localizadores apicais diferentes, Novapex, Mini Apex Locator e 
o Propex II, comparando-os com o método radiográfico de odontometria. A amostra consistiu em 30 raízes 
de molares inferiores humanos, com processo de rizogênese concluído, obtidos no Banco de Dentes do De-
partamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial do Curso de Odontologia da UFPE. Estes espécimes foram 
acoplados em recipiente plástico contendo soro fisiológico a 0.9%. Foram mensurados os comprimentos 
reais de trabalho das raízes mésio-vestibulares com cada um dos aparelhos testados. O procedimento foi 
realizado também pelo método radiográfico, e pelo método direto, que serviu como medida padrão. Tais 
medidas foram feitas em triplicata, prevalecendo a média dos três valores. E o procedimento foi realizado 
por dois operadores. As medidas foram então tabuladas e submetidas à análise estatística, onde foi utilizado 
o teste de Mc-Nemar com grau de significância de 0.05%. Ao final do estudo, observou-se que o localizador 
apical eletrônico Propex II foi o que apresentou melhor desempenho, seguido pelo método radiográfico, 
pelo localizador NovApex e, por último, o Mini Apex Locator.

PERFIL DO USUÁRIO DE APARELHO DE PROTRUSÃO MANDIBULAR
VANDA SANDERANA MACÊDO CARNEIRO1; JOSUÉ ALVES2; AMARO LA-
FAYETTE NOBRE FORMIGA FILHO1; RAULISON VIEIRA DE SOUSA1; MA-
RIA HELENA CHAVES DE VASCONCELOS CATÃO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:vandacarneiro@hotmail.com

Palavras-chave: apnéia do sono; ronco; distúrbios do sono

A Síndrome da Apnéia e Hipopnéia do Sono (SAHOS) é uma doença crônica e progressiva, sendo os sinto-
mas mais comuns o ronco alto e descontínuo, episódios de ressonares, sonolência diurna excessiva, cansaço 
crônico e redução da performance motora e intelectual. O presente estudo avaliou retrospectivamente 128 
pacientes encaminhados à clínica odontológica com indicação de uso de Aparelho de Protrusão Mandibu-
lar, analisando sexo, faixa etária, Índice de Massa Corpórea (IMC), Índice de Apnéia e Hipopnéia (IAH), 
presença de ronco durante o exame, eficiência do sono, Índice de Microdespertares (IM) e Porcentagem 
do sono REM. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB (CAE nº 
0378.0.133.000-10). 83 pacientes (64,8%) eram do sexo masculino e a faixa etária mais prevalente foi a 
conformada entre 50 a 59 anos de idade, com 42 pacientes (32,8%) – média de 52,2 anos de idade. 48,7% 
dos analisados apresentaram-se em pré-obesidade e 91,4% dos pacientes roncavam enquanto dormiam. 
Quanto à classificação dos estudados, 58 (46,8%) tinham SAHOS leve e 29,8% tinham SAHOS moderada. 
52,4% tinham eficiência do sono insatisfatória, e a maioria destes (92,3%) apresentam índice de IAH acima 
de 5 e/h. (Leve, Moderada e Grave). Dos pacientes com eficiência insatisfatória, apenas 4,8% mostram sa-
tisfação do sono REM, além de apresentarem uma maior (15,9%) inexistência deste sono REM em relação 
aos de eficiência satisfatória (12,5%). O teste de Qui-quadrado concluiu que o sono REM está estatistica-
mente associado à eficiência do sono (IC:95%; p=0,024).

PROJETO ADOLESCER: APRENDENDO A SER UM ADOLESCENTE SAUDÁ-
VEL NUMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
FLÁVIA NASSAR DE VASCONCELOS; DANIELLA ARAÚJO DE OLIVEIRA; MI-
CHEL GOMES DE MELO; SARA GRINFELD; MAÍSA CAVALCANTI; ROSANA 
CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:flavianassar@hotmail.com

Palavras-chave: adolescente; equipe multidisciplinar; saúde coletiva

A escola é um ambiente favorável para o desenvolvimento de ações de educação em saúde, identificando 
condições orgânicas gerais e hábitos do adolescente e elaborando planejamento de ações para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde dos alunos, justificando a existência da universidade na sociedade. Com 
o objetivo de contemplar a prevenção de agravos à saúde do adolescente, contribuindo com seu desen-
volvimento numa abordagem interdisciplinar, a presente proposta foi uma iniciativa do Departamento de 
Fisioterapia em parceria com o Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva, ambos do Centro de 
Ciências da Saúde da UFPE, e foi aprovada pela Pró-Reitoria de Extensão PROEXT- UFPE. O estudo 
foi desenvolvido em uma escola da rede estadual de ensino público, na cidade de Recife. Participaram 
do estudo os adolescentes regularmente matriculados, com o consentimento dos responsáveis, através da 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os procedimentos desenvolvidos compreenderam 
a atuação da fisioterapia, odontologia, psicologia, nutrição e farmácia. Como resultados: melhora do bem 
estar físico, mental e social de adolescentes através de estratégias adotadas pela equipe multidisciplinar. 
Destacando-se a investigação de hábitos posturais inadequados e de alterações na biomecânica corporal, 
realizado por fisioterapeutas; identificação do estado nutricional, desenvolvido por nutricionistas; avalia-
ção da saúde bucal e atendimento odontológico, de competência de odontólogos; investigação da saúde 
mental, por psicólogos; e o uso racional de medicamento, por farmacêuticos. Concluiu-se que a interação 
universidade-comunidade, através de projetos de extensão, propicia uma troca entre alunos e comunidade, 
confirmando se os avanços técnico-científicos aprendidos nas salas de aula podem trazer mudanças e de-
senvolvimento para a sociedade, tornando o aprendizado mais integral e efetivo.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE CIMENTADA OU PARAFUSADA
MARCOS HERMANN 
ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:mhermann@uol.com.br

Palavras-chave: implante; prótese; cimentada/parafusada

O cirurgião-dentista clínico e protesista  pode, ao longo de sua vida clínica, se deparar com uma pergunta 
básica nos casos de próteses sobre implantes: Cimentar ou parafusar a coroa protética? É para essa pergunta 
que nos propusemos, neste trabalho, expor os fatores mecânicos, biológicos, funcionais e estéticos a fim 
de dirimir as dúvidas oriundas deste questionamento. O trabalho aborda os princípios biomecânicos das 
retenções das coroas, analisando-as desde a parte cirúrgica até sua conclusão protética, visando atender 
os critérios estéticos exigidos pelos pacientes e os funcionais almejados pelos profissionais clínicos. Di-
daticamente, subdividimos a apresentação nos aspectos situacionais clínicos a fim de obtermos o sucesso 
protético iniciando com o planejamento reverso, onde o clinico e/ou cirurgião levarão em consideração 
uma anamnese completa do paciente, um correto exame clínico para obter modelos de estudo adequados, 
fotografias para análise posterior, um adequado enceramento protético visando uma localização cirúrgico-
-espacial ideal dos implantes, a fim de proporcionar provisórios e próteses esteticamente satisfatórios ao 
caso. Baseado nos achados acima descritos, o clinico/protesista poderá decidir a melhor opção protética ao 
paciente em particular, oferecendo-lhe uma correta resolução protética.
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FA01 A 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL E AS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS DE SAÚDE
GRASIELE FRETTA FERNANDES; PAULO CAPEL NARVAI
USP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
e-mail:grasifer@hotmail.com

Palavras-chave: controle social; conferências de saúde; conferências de saúde bucal

A 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal (3aCNSB), realizada em 2004, analisou a Política Nacional 
de Saúde Bucal (PNSB) e apresentou à sociedade um conjunto de 298 propostas, reunidas no Relatório 
Final dessa Conferência, na perspectiva de enfrentar os problemas detectados nessa área. O objetivo deste 
estudo foi analisar propostas resultantes da 3aCNSB, identificando a realização ou não de cada proposta, 
nas três esferas de gestão do Estado brasileiro. Trata-se de pesquisa qualitativa, com propósito avaliativo, 
expressando percepções de diferentes atores sociais vinculados aos segmentos que compõem o denominado 
controle social no âmbito do SUS, ou seja, representantes de usuários, trabalhadores e gestores de saúde. A 
coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semi-estruturado, auto-aplicável, disponibilizado 
aos sujeitos da pesquisa, por meio de um website. Os dados foram agrupados, categorizados e submetidos 
à análise de conteúdo. Contatou-se que, propostas discutidas e aprovadas na 3aCNSB não vêm sendo 
implementadas plenamente, tanto na esfera federal quanto por parte de estados e municípios. Embora a 
PNSB tenha sido uma das prioridades do Ministério da Saúde desde a realização da 3aCNSB, a percepção 
dos atores consultados é de que não houve priorização para a PNSB, nem houve aumento proporcional nos 
investimentos em saúde bucal. Em consequência, ainda que não exclusivamente por isso, muitas ações e 
serviços de saúde bucal, propostos na 3aCNSB deixaram de ser executados, gerando a percepção de que, 
em termos nacionais, os avanços possíveis no setor não se concretizaram, com uma ou outra exceção. Por 
essa razão conclui-se que a 3aCNSB contribuiu para a consolidação da PNSB no âmbito do SUS, mas 
exigirá nos próximos anos, especial atenção e ação dos Conselhos de Saúde, assim como vontade política e 
articulação entre os três níveis de gestão do Estado Brasileiro, para concretizar ações em defesa do direito 
universal à saúde bucal.

A IMPORTÂNCIA DA TOMADA DA DIMENSÃO VERTICAL NO PLANEJAMEN-
TO EM REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTES DESDENTADOS PARCIAIS: 
RELATO DE CASO
LAIO DA COSTA DUTRA; ISSAC JORDÃO DE SOUZA ARAÚJO; EDUARDO 
JOSÉ GUERRA SEABRA
UERN, CAICÓ, RN, BRASIL.
e-mail:laio_969@hotmail.com

Palavras-chave: dimensão vertical; oclusão dentária; registro da relação maxilomandibular  

A dimensão vertical é a distância entre a maxila e mandíbula, podendo ser dividida em dimensão vertical 
de oclusão quando os dentes superiores e inferiores encontram-se em oclusão; ou dimensão vertical de 
repouso, quando a mandíbula está na posição postural (conferida pelo tônus dos músculos elevadores da 
mandíbula), em que a distância interoclusal é representada pelo espaço funcional livre. As alterações na 
dimensão vertical de oclusão são causadas geralmente por perdas totais ou parciais dos dentes ou por 
hábitos parafuncionais, em que estes provocarão desgastes na estrutura dental ou alterações nas trajetórias 
de fechamento bucal geradoras de uma posição de Máxima Intercuspidação Habitual. Na reabilitação de 
pacientes desdentados parciais, é necessário seguir algumas etapas as quais são indispensáveis para um pla-
nejamento correto, visando o restabelecimento da dimensão vertical do paciente. O objetivo deste trabalho 
é, através de um relato de caso de um paciente do sexo masculino que procurou por tratamento reabilitador 
na Faculdade de Odontologia da UERN, com ausência de vários elementos dentais, dentes remanescentes 
apresentando grandes destruições incisais, lesões de abfração e uma ampla extrusão do elemento 16, mos-
trar a importância da dimensão vertical na reabilitação deste paciente, buscando um correto planejamento 
do caso. Pode-se perceber que, após a montagem dos modelos de estudo em articulador semiajustável, 
possuindo como referência a posição de relação cêntrica e a obtenção da dimensão vertical, o padrão de 
fechamento bucal apresentou-se diferente do encontrado antes da montagem e com o registro deste paciente 
em MIH, permitindo observar um grau de extrusão discreto, o que melhorou as condições do planejamento 
odontológico para o paciente. Portanto, a montagem dos modelos em articulador semiajustável é uma etapa 
indispensável para o planejamento clínico reabilitador.

A RELEVÂNCIA DA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL PARA O TRATAMEN-
TO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO
JOÃO EUDES TEIXEIRA PINHO FILHO1; VILANA MARIA ADRIANO ARAÚ-
JO1; MURILO ALVES TEIXEIRA NETO2; SUELLEN SOMBRA DA ROCHA1; 
ABRAHAO CAVALCANTE GOMES DE SOUZA CARVALHO3
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL; 2.UNI-
FOR, FORTALEZA, CE, BRASIL; 3.FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SER-
TÃO, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:joaotexeirafilho@hotmail.com

Palavras-chave: vias aéreas; apnéia obstrutiva do sono; cirurgia

A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (AOS) é uma desordem causada pela respiração anormal durante 
o sono e a fragmentação do mesmo, em que ocorre uma cessação do fluxo de ar pelas narinas e boca, 
podendo resultar em hipertensão, disritmias cardíacas e até morte súbita. Se não tratada, o índice de morbi-
dade e mortalidade pode atingir 25-37%. Há diversas terapias para o tratamento desta síndrome, entre elas 
encontram-se a modificação dos fatores de risco, uma abordagem não-cirúrgica e a cirúrgica. Objetivou-se 
abordar a influência da cirurgia bucomaxilofacial no tratamento da AOS pesquisando-se as palavras-chaves 
airway,  sleep apnoea e surgery, nas bases de dados Pubmed/Science Direct. Foram utilizados para a revisão 
ensaios clínicos do período de 2000 e 2011. Além disso, analisaram-se livros-texto. O tratamento para AOS 
envolve a participação do cirurgião-dentista e outros profissionais e dentre os procedimentos encontram-se 
os cirúrgicos como a traqueostomia, cirurgia ortognática, genioplastia e uvulopalatofaringoplastia. Têm 
sido evidenciados, em alguns estudos, a associação da cirurgia bucomaxilofacial como a principal forma 
de tratamento. Porém ainda há divergências entre os autores, já que a eleição do procedimento cirúrgico é 
determinada pela severidade da apnéia, deficiência maxilofacial, obesidade e local de obstrução. A fim de se 
obter um resultado satisfatório os procedimentos cirúrgicos necessitam, algumas vezes, serem associados. 
Em suma, a cirurgia bucomaxilofacial tem auxiliado na reabilitação desses pacientes, quando no insucesso 
de outros procedimentos menos invasivos.

A ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E PARTO PREMATURO EM 
GESTANTES SOB ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL NO CISAM/UPE.
ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA; ANA PAULA VERAS SOBRAL; JEFFERSON 
DA ROCHA TENÓRIO; MARIA CRISTINA MARQUES AGUIAR
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:eliziane.lili@gmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; parto prematuro; doença periodontal

Avaliar a condição periodontal e sua associação com parto prematuro em gestantes inscritas para acompa-
nhamento pré-natal no CISAM/UPE. Foram coletados dados referentes ao socioeconômico, gestação, pre-
sença de alterações sistêmicas e bucais, uso de medicação de rotina ou complemento alimentar. A amostra 
foi composta por 11 gestantes, enquadradas em sua maioria na 3ª década de vida. Quanto à presença de 
alterações sistêmicas a Hipertensão Arterial Sistêmica apresenta valores mais significativos representando 
42,85% (N=3) e destas 18,18% (N=2) faz uso de medicação para o controle da hipertensão. Quanto à 
freqüência de escovação, 45,4% afirma escovar os dentes 3 vezes ao dia, já quanto ao uso do fio dental, a 
maior parte (63,6% N=7) afirma não fazer o uso do mesmo, o que explica o fato de 81%(N=9) possuir gen-
givite. No que se refere à semana gestacional em que ocorreu o parto, cerca de 27,27% (N=3) da amostra 
foi constituída por nascimentos pré-termo. No que se refere ao pH salivar foram encontrados valores con-
siderados como capacidade tampão baixa (N=1), e básica (N=1). Conclui-se que, a carência de instruções 
em higiene bucal e práticas profiláticas correspondem à maior necessidade de tratamento destas pacientes. 
Sendo assim, programas educativo-preventivos direcionados a este grupo podem ajudar a manter a saúde 
periodontal durante a gravidez e evitar o desenvolvimento de problemas periodontais severos no futuro, os 
quais são mais difíceis e mais caros de se tratar.

FÓRUM CIENTÍFICO ACADÊMICO

ABORDAGEM PREVENTIVA DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA ADO-
LESCÊNCIA: DESENVOLVIMENTO DE CARTILHAS EDUCATIVAS
MARCELE WALMSLEY NERY; TATIANA BERTULINO DA SILVA; SARA GRIN-
FELD; GERALDO BOSCO COUTO; EVERTON BOTELHO SOUGEY; ROSANA 
CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelewalmsley@gmail.com

Palavras-chave: transtornos alimentares; adolescente; cartilha educativa 

A carência de recursos didáticos direcionados aos adolescentes com transtornos alimentares (TA) e às 
pessoas de seu convívio põe em risco a prática educativa em saúde, pois os materiais didáticos dinamizam 
as ações educativas. Foram elaboradas duas cartilhas educativas: uma direcionada ao adolescente e outra 
a pessoas de seu convívio (responsáveis, professores e profissionais de saúde), através de metodologia 
participativa, utilizando a educação conscientizadora, fundamentada no referencial teórico de Paulo Frei-
re. Estudo realizado na clínica-escola de Odontopediatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
tendo como participantes uma equipe multidisciplinar de saúde, professores, adolescentes e responsáveis, 
que foram organizados em pequenos círculos de discussão focando a relevância do material, sua temática e 
seu tipo, com registro feito através de gravação e transcrição para análise. Os conteúdos das cartilhas foram 
elaborados com base na literatura científica. Em seguida, o material foi aprovado, dentro de um projeto 
de extensão pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da UFPE. Os círculos de discussão forneceram 
subsídios para a elaboração do material didático, visto como indispensável na modificação de práticas de 
Educação em Saúde, auxiliando na aprendizagem do tema. O visual gráfico consta de figuras em preto e 
branco, e coloridas desenvolvidas por técnicos em tratamento de imagem, no programa Corel Draw. Foi 
optado pela disposição no formato pergunta/resposta no texto. Cada cartilha contem 4 páginas, 8 perguntas 
e indicações de locais de atendimento. Sua arte final e diagramação foram realizadas pelo Bureau de De-
sign, projeto de extensão da UFPE, e impresso pela própria PROEXT. Elas foram confeccionadas em papel 
couchê, tamanho de meia folha A4. Mais do que fornecer um conjunto de perguntas e respostas, o trabalho 
se apresentou como um auxílio na educação preventiva com relação aos TA entre adolescentes.

ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS PARA TRACIONAMENTO: O QUE UTILIZAR?
MATHEUS MELO PITHON1; MARIA TERESA VILELA ROMANOS2; GÊISA 
AIANE DE MORAIS SAMPAIO3; ROGÉRIO LACERDA DOS SANTOS3
1.UESB, JEQUIÉ, BA, BRASIL; 2.UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 3.UFCG, 
PATOS, PB, BRASIL.
e-mail:geisa_aiane@hotmail.com

Palavras-chave: ortodontia; dentes impactados; tracionamento

Em certas situações clínicas, o Ortodontista depara-se com a presença de dentes impactados, em especial 
os caninos. Uma das opções de tratamento para os dentes impactados consiste na sua exposição cirúrgica 
para colagem de acessório ortodôntico para o tracionamento. Objetivou-se avaliar a hipótese de que aces-
sórios utilizados para tracionamento de caninos, recobertos por ouro, são menos citotóxicos do que os de 
aço inoxidável. Foram avaliados 6 diferentes acessórios, três confeccionados a partir de uma liga de aço 
inoxidável (1- braquete, 2- botão e 3- tela quadrada) (Morelli, Sorocaba, São Paulo, Brasil) e três por uma 
liga de aço inoxidável recoberta por ouro (4- tela circular, 5- botão e 6- tela quadrada) (OrthoSource, N. 
Hollywood, CA, USA). Três grupos controle também foram analisados, controle positivo (C+) constituído 
pelo detergente celular Tween 80, controle negativo (C-) PBS, e controle de célula (CC) onde as células 
não foram expostas a nenhum material. Para avaliar a citotoxicidade utilizou-se a técnica “dye-uptake”, que 
consiste na incorporação do corante vermelho neutro por células viáveis. A contagem de células viáveis foi 
realizada com espectrofotômetro e os dados analisados estatisticamente utilizando o teste ANOVA seguido 
pelo teste de Tukey. Os resultados evidenciaram diferenças estatísticas (p< .05) entre os grupos 1, 2 e 3 com 
os grupos 4, 5 e 6. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos 1, 2 e 3 com os grupos C- e CC e nem 
entre os grupos 4, 5, 6 com o C+. A hipótese não foi confirmada, uma vez que os acessórios recobertos por 
ouro foram mais citotóxicos que os de aço inoxidável.
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FA07 ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA QUIMIOTERAPIA EM PACIENTES 
NEOPLÁSICOS
DAYLANA PACHECO DA SILVA; DANIELLE CARVALHO MENDES
UESPI, PARNAIBA, BRASIL.
e-mail:daypacheco1@hotmail.com

Palavras-chave: alterações; quimioterapia; odontologia

A quimioterapia é um tratamento utilizado por pacientes com tumores malignos para a eliminação e/ou 
redução do número de células neoplásicas. Dependendo da dosagem, do tipo e da frequência de utilização, 
pode ocasionar severas complicações bucais devido à alta sensibilidade dos tecidos e das estruturas bucais 
aos efeitos tóxicos dos quimioterápicos, como mucosite, xerostomia, neurotoxicidade, hemorragias e infec-
ções. Essas manifestações orais podem ser graves e interferir nos resultados da terapêutica médica, levando 
a complicações sistêmicas importantes, que podem aumentar o tempo de internação hospitalar e os custos 
do tratamento e afetar diretamente a qualidade de vida desses pacientes. Este trabalho tem como objetivo 
realizar uma revisão de literatura sobre as alterações bucais mais frequentes que podem ocorrer nesse 
período de tratamento que podem determinar, até mesmo, a interrupção do tratamento oncológico. Para a 
elaboração do trabalho foi realizada uma revisão de literatura por meio da análise bibliográfica de autores 
a partir das bases de dados LILACS e MEDLINE relacionadas à biblioteca virtual BIREME, assim como 
ao SCIELO. Além disso, foi feita uma análise das referências de todos os artigos obtidos a fim de detectar, 
a presença de assuntos relacionados ao tema a partir de citações através dos descritores: alterações bucais, 
quimioterapia, cirurgião-dentista, nos idiomas português e inglês e que tenham sido publicados nos últimos 
dez anos. É relevante a atuação do cirurgião-dentista tanto nas fases iniciais de diagnóstico, quanto durante 
a terapia, realizando avaliações estomatológicas e proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de 
vida do paciente reduzindo ou prevenindo os casos de complicações.

ALTERAÇÕES DA MASTIGAÇÃO E OROMIOFACIAIS EM PACIENTES COM 
QUEIMADURAS DE FACE E PESCOÇO NA FASE AGUDA
MÔNICA ALMEIDA DIAS1; GERALDINE BORGES BORGES2; TATIANA PAU-
LA SILVA3; RÚBIA CAVALCANTI BARBOSA1
1.FUNESO, OLINDA, PE, BRASIL; 2.UNICAP, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UPE, RE-
CIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: queimaduras; fonoaudiologia; atuação profissional

A queimadura pode ser considerada toda lesão causada por agente térmico, químico, elétrico ou radioativo 
no tecido de revestimento do corpo, destruindo parcial ou totalmente a pele, podendo atingir tecidos mais 
profundos, como subcutâneo, músculos, tendão e ossos. Sua importância decorre não só da freqüência com 
que ocorre, mas principalmente pela sua capacidade de provocar sequelas funcionais, estéticas e psicológi-
cas, além da grande taxa de mortalidade. Objetivou-se descrever as alterações da mastigação em pacientes 
com queimaduras de face e pescoço. O projeto recebeu aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital da 
Restauração, protocolo nº 0087.0.102.000-11. Tratou-se de um estudo qualitativo descritivo e observacio-
nal realizado em um hospital de referência na área, na cidade de Recife. Foram incluídos 7 pacientes que 
apresentassem queimaduras no terço médio e inferior da face e pescoço e se alimentassem com dieta na 
consistência sólida. Foram excluídos aqueles com queimaduras por inalação, apenas no couro cabeludo, 
que fizessem uso de sonda, considerados graves ou crianças. Para a coleta dos dados foi utilizado um 
protocolo de avaliação com dados relativos aos aspectos demográficos, morfológicos e análise da função 
mastigatória. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. As idades variaram de 23 a 96 anos, 
com predomínio do gênero masculino, sendo as queimaduras por agente térmico as prevalentes, as de 2º e 
3º graus, com acometimento da face e pescoço. Sobre os aspectos morfológicos observaram-se alterações 
na tonicidade e mobilidade das bochechas e na região submandibular. Na função mastigatória evidencia-se 
alteração no ritmo, sendo este lento. Não foram observados muitos impedimentos para a realização da fun-
ção mastigatória na fase aguda. Sugere-se o acompanhamento e reavaliação destes pacientes no seguimento 
ambulatorial, na fase de reabilitação, observando a presença de retrações teciduais.

ANALISAR A RESOLUTIVIDADE DA REFERÊNCIA E A CONTRA-REFE-
RÊNCIA E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 
ESPECIALIZADO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS I, II, IV E V DA CIDADE DE 
RECIFE-PE.
GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; ARNALDO DE FRANÇA 
CALDAS JÚNIOR; MARIANA PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; RENATA 
NOGUEIRA FERRAZ; MARIA EDUARDA ASSIS COSTA DUARTE; EDUARDO 
HENRIQUES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:guilherme_pacheco_64@hotmail.com

Palavras-chave: ceo; saúde da família; satisfação

A incorporação da equipe de saúde bucal no Programa Saúde da Família e a criação dos Centros de Espe-
cialidades Odontológicas possibilitaram um maior acesso dos usuários e, como consequência, garantiu o 
aumento na oferta de procedimentos odontológicos no sistema único de saúde. Sabendo que o sistema de 
saúde no Brasil é organizado em redes de atenção, um efetivo sistema de referência e contra-referência deve 
existir para possibilitar a integração dessas redes. Para tanto, o Ministério da Saúde preconizou a utilização 
de um formulário de referência e contra-referência. Propõe-se analisar a resolutividade da referência e 
a contra-referência e o perfil do serviço odontológico especializado dos distritos sanitários I, II, IV e V 
da cidade de Recife-PE. A pesquisa constituiu-se em uma abordagem seccional, de caráter exploratório, 
realizada através de questionários aplicados a 200 usuários dos Centros de Especialidades Odontológicas e 
a 5 gestores. A maioria dos usuários pesquisados (62,5%) não foi encaminhada para a atenção secundária 
com o formulário de referência e contra-referência na atenção básica. No nível da gestão, o atendimento 
de pacientes oriundos por demanda espontânea, a carência de análise nos encaminhamentos e a inexis-
tência de mapas e relatórios de referência e contra-referência, por parte dos CEOs e das Unidades de 
Saúde da Família, foram os principais nós críticos apontados pelas entrevistas com os gestores. O índice 
de satisfação apontado pelos usuários foi de 77,5% e esteve relacionado prioritariamente ao fato destes 
usuários encontrarem atendimento nos serviços. O grau de resolutividade não pôde ser determinado já que 
os serviços de referência pesquisados não estiveram condizentes com as normas da política nacional de 
saúde bucal. Por outro lado, foi alto o índice de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos pelos 
serviços especializados.

ANALISAR O PERFIL DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO DOS 
DISTRITOS SANITÁRIOS (DS) I, III, IV E V DA CIDADE DE RECIFE-PE NO 
PERÍODO DE 2007 A 2009.
GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; MARIANA PACHECO 
LIMA DE ASSIS MORAIS; MARIA EDUARDA ASSIS COSTA DUARTE; RENA-
TA NOGUEIRA FERRAZ; EDUARDO HENRIQUES DE MELO; ARNALDO DE 
FRANÇA CALDAS JÚNIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:guilherme_pacheco_64@hotmail.com

Palavras-chave: ceo; saúde da família; saúde bucal

Desde a inclusão da Equipe de Saúde Bucal ao Programa de Saúde da Família, no ano de 2000, houve uma 
mudança significativa no quadro da saúde bucal no Brasil. Com a criação da Política Nacional de Saúde 
Bucal, também conhecida por Brasil Sorridente, a integralidade da atenção á saúde bucal passou a ser uma 
prioridade. Nesse cenário, foram implantados os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) que 
permitiram estruturar e ordenar o sistema de referência e contra-referência nos municípios envolvidos. 
Pretendeu-se analisar o perfil do serviço odontológico especializado dos distritos sanitários (DS) I, III, IV 
e V da cidade de Recife-PE no período de 2007 a 2009, bem como quantificar o número de atendimentos, 
alcance de metas e especialidades oferecidas. A pesquisa constituiu-se em uma abordagem observacional 
transversal, fundamentada na coleta de dados do mapa de desempenho por profissional de 2007 a 2009. 
O programa estatístico utilizado para digitação dos dados e obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 15.0. O percentual de atendimentos no início do 
estudo foi de 39,5% (em 2007) e de 25,8% ao final do período (2009). Esta redução foi observada em todos 
os CEOs, sendo o DS1 o que realizou o menor percentual de consultas (13,8%) e o DS4 o de maior com 
30,6%. No total dos atendimentos por especialidade, destaca-se que metade ocorreu em Clínica Geral, 
seguida de Odontopediatria (15,5%), Periodontia (11,9%) e Endodontia (com apenas 10,9%). Algumas 
especialidades, como Pacientes Especiais, Estomatologia e Prótese estiveram presentes apenas em CEOs 
específicos. O perfil dos serviços de referência pesquisados não esteve condizente com as normas da polí-
tica nacional de saúde bucal, visto que procedimentos da atenção básica apresentaram os maiores números, 
ainda assim, em todos os anos, as especialidades ofertadas atingiram as metas estabelecidas.

ANGINA DE LUDWIG.
NELSON ALVES BERENGUER NETO1; SHIRLENE PAULA TAVARES PON-
TES2; PAULA BAPTISTELLA LIMA2; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE 
MELO2; IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS2
1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:berenguer_neto@hotmail.com

Palavras-chave: angina; de ludwig

A Angina de Ludwig consiste em severo processo infecto-inflamatório, caracterizado pelo envolvimento do 
espaço submandibular lateralmente, acima (espaço sublingual) e embaixo (espaço submentoniano anterior-
mente e espaço submandibular lateralmente) do músculo milohióide, podendo evoluir com complicações 
potencialmente fatais. As etiologias mais comuns são as alterações dentárias ou manipulações odontoló-
gicas recentes. O diagnóstico é clinico. Considera-se que, embora a ocorrência da Angina de Ludwig não 
seja muito comum, o seu conhecimento é importante para a eventualidade do cirurgião-dentista se deparar 
na prática clínica com um possível caso. O tratamento é feito através da manutenção das vias aéreas, anti-
bióticoterapia, hidratação e procedimentos cirúrgicos em casos de evolução da doença. A técnica cirúrgica 
utilizada nos 8 pacientes do Hospital da Restauração, no plantão da segunda-feira noite e sexta-feira dia, 
que eram do sexo masculino, sendo a faixa etária compreendida entre 18 e 53 anos, teve 100% de êxito. 
A etiologia odontogênica foi identificada em todos os pacientes. Todos os pacientes foram tratados com 
cefalotina, dexametasona, metrodrinazol e cirurgicamente; um paciente foi submetido à drenagem de cole-
ções purulentas através de incisões pequenas, interessando pele e tecido celular subcutâneo, com dissecção 
romba, utilizando-se pinças hemostáticas, fazendo pressão manual da parte mais externa para a mais interna 
da incisão, finalizando o procedimento com instalação de dreno tubular. Depois de um intervalo entre 48 
e 72 horas foi retirado o dreno tubular, obtendo alta hospitalar após completa remissão dos sintomas, que 
ocorreu após sete dias. Conclui-se que a Angina de Ludwig é uma patologia grave e que exige medidas 
emergenciais.

ANÁLISE DAS ESTIMATIVAS DE INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE BOCA NO 
BRASIL E EM SERGIPE (2000-2010).
PAULA ESTEVES CARVALHO; CYNTIA FERREIRA RIBEIRIO; ELEONORA 
DE OLIVEIRA BANDOLIM MARTINS; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMA-
LHO; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR; ALLAN ULIS-
SES CARVALHO DE MELO
UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:paula_esteves02@hotmail.com

Palavras-chave: câncer bucal; incidência; sergipe

As publicações do Instituto Nacional do Câncer, com as estimativas de incidência de câncer no Brasil, têm 
o objetivo de fornecer aos gestores nacionais, estaduais e municipais de saúde dados que possam orientar 
na atenção oncológica, na construção de estratégias de prevenção e controle de câncer e na avaliação do 
desempenho de programas de controle da doença já implementados. O câncer de cavidade bucal e faringe, 
conjuntamente, são o sexto tipo de câncer mais comum no mundo. A estimativa anual para o câncer de ca-
vidade bucal em todo o mundo é de 275.000 novos casos. Na América Latina e Caribe os países com maior 
número de casos na última década são Uruguai, Porto Rico e Brasil. O objetivo deste estudo foi analisar as 
estimativas de incidência de câncer de cavidade bucal no Brasil e em Sergipe, publicadas pelo INCA entre 
2000 e 2010. Foram verificados os números de casos e as taxas brutas de incidência previstas para o Brasil, 
Sergipe e Aracaju comparando-as com as dos outros Estados e Capitais brasileiros. Também foi observada 
a incidência estimada para outras localizações anatômicas mais acometidas pelo câncer. No Brasil, entre 
2000 e 2010, a cavidade bucal foi uma das dez localizações anatômicas com maior número de casos novos 
de câncer estimados, sempre ocupando a sétima posição. Em Sergipe houve um aumento nas estimativas 
de incidência saindo de 80 para 160 novos casos, com preponderância masculina (80% a 61,5%). Dentre os 
tipos de câncer mais incidentes, exceto pele não melanoma, a cavidade oral passou a ser, a partir de 2005, 
uma das cinco localizações com maior número de casos estimados, ultrapassando outros sítios como, cólon 
e reto, esôfago, estômago, melanoma ou leucemia isoladamente. O número de casos novos de câncer de 
cavidade bucal estimados tem aumentando a cada ano, no Brasil e em Sergipe. Ainda há maior número de 
casos entre os homens, mas a proporção homem/mulher está diminuindo.
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FA13 ANÁLISE DE ERROS RADIOGRÁFICOS EM SERVIÇO DE RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA
LARISSA MOREIRA DE SOUZA1; FRAB NOBERTO BÓSCOLO2; SOLANGE 
MARIA DE ALMEIDA2; CAROLINA CINTRA GOMES2; DÉBORA MELO TÁ-
VORA2; AMANDA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PATOS, PB, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, PIRACICABA, SP, BRASIL.
e-mail:larissamoreira_s@hotmail.com

Palavras-chave: avaliação em saúde; controle de qualidade; radiografia dentária

Elaboração de diagnósticos, planejamentos, tratamentos e proservação do paciente. Falhas na execução das 
técnicas ou durante o processamento radiográfico dos filmes resultam em imagens radiográficas insatisfa-
tórias que podem gerar interpretações equivocadas, além de resultar na necessidade de repetir o exame. O 
objetivo da pesquisa foi identificar os principais erros radiográficos cometidos na clínica de Radiologia 
Odontológica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP) em filmes intrabucais. Foram 
avaliados todos os exames radiográficos descartados por erros nos anos de 2009 e 2010. Os resultados 
mostraram que, de um total de 3356 exames radiográficos realizados neste período, 282 apresentavam 
erros e destes, 185 tiveram seus exames repetidos. Observou-se que 78% dos erros foram oriundos de 
falhas na técnica e 22% de falha no processamento radiográfico. O erro de técnica mais comum foi o 
mau enquadramento do filme radiográfico (77%). Ainda foram analisados os erros de angulação (18%), 
curvatura do filme (16%), movimentação do paciente (15%), picote em posição inadequada (11%), dupla 
exposição (10%) e utilização do filme invertido (5%). Em relação ao processamento radiográfico, 25% 
dos filmes apresentaram a imagem riscada, 15% imagem clara, 8% apresentaram velamento, 5% tiveram 
sua lavagem insuficiente, 5% tinham impressão digital, 3% com manchas brancas e 2% apresentavam-se 
escuras. Ressalta-se que dos 185 exames repetidos, 52 destes foram da região de molares superiores, talvez 
pela dificuldade de posicionamento do filme no local. Conclui-se que poucos exames radiográficos foram 
repetidos neste período e que a realização de um protocolo de falhas permite a identificação dos erros 
radiográficos mais frequentes, auxiliando na tomada de medidas preventivas e reduzindo a necessidade de 
repetição de exames radiográficos.

ANÁLISE PREDICTIVA DA DOR, EDEMA E TRISMO DAS CIRURGIAS DE TER-
CEIROS MOLARES COM BASE NAS VARIÁVEIS PRÉ-OPERATÓRIAS
ANNA CARLA MARANHÃO CALAZANS1; THIAGO DE SANTANA SANTOS2; 
PAULA DIAS CLARO1; ANA CLAÚDIA GOMES1; EMANUEL DIAS1
1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
e-mail:annaccalazans@hotmail.com

Palavras-chave: terceiro molar; dor; edema; trismo

Propõe-se investigar a relação entre os achados pré-operatórios e de curto prazo em resultados da cirurgia 
do terceiro molar. Um estudo prospectivo foi realizado envolvendo 80 pacientes que necessitaram de 160 
extrações cirúrgicas de terceiros molares inferiores impactados entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010. 
Todas as extrações foram realizadas sob anestesia local pelo mesmo cirurgião-dentista. Inchaço e máxima 
distância inter-incisivos foram medidos às 48 horas e no 7º dia pós-operatório. A mensuração da dor foi 
determinada em quatro diferentes períodos de tempo, através da escala visual analógica - EVA. Das 160 
extrações, cento e oito (67,5%) foram realizadas em indivíduos do sexo masculino e 52 (32,5%) foram re-
alizadas em indivíduos do sexo feminino. A idade média era de 22,46 anos. A quantidade de inchaço facial 
variou em função do sexo e tempo de operação. O trismo variou em função do sexo, tempo de operação 
e secção do dente. A curto prazo, os resultados das cirurgias de terceiro  molar  (trismo,  inchaço  e  dor)  
são  diferentes dependendo  das  características  do  paciente  (idade, sexo  e índice  de massa  corporal). 
Além disso, as características da cirurgia, tais como tempo  de operação e secção dos dentes também foram 
associados com as variáveis do pós-operatório.

APLICAÇÃO DA LASERTERAPIA EM PACIENTES GESTANTES COM ALGIAS 
ORAIS
TUANNY RAPHAELLE BACELAR1; GABRIELA ALVES DE LIMA1; CAROLI-
NA MATOS BRITO SANTOS1; VÂNIA CRISTIANE MARQUEZ MARTINEZ2; 
MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI1
1.FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tuannybacelar@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; terapia coadjuvante; gestantes

A laserterapia pode contribuir muito no sentido de prevenir e diminuir a dor, seja em etapa pré-procedimen-
to, como também durante o trans e pós-procedimento clínico. O processo de “Dor” está sempre associado 
aos procedimentos utilizados pela Odontologia e, com certeza, qualquer iniciativa no sentido da diminuição 
deste processo, é visto com muito bons olhos pelos pacientes. Essa forma coadjuvante de tratamento pode 
ser oferecida à paciente gestante, na clínica, sem efeitos colaterais e ainda possibilita a redução da admi-
nistração dos fármacos que poderiam comprometer o desenvolvimento do embrião ou feto. A frequência de 
aplicações varia de uma a duas vezes por semana e em poucos casos aumenta-se para três vezes por semana. 
A dosimetria é muito variada (4 a 12J/cm²; por dose dia e 50mw de potência), podendo basear-se na notória 
redução da dor, auxiliando o clínico a encontrar a dosimetria mais indicada para cada caso e paciente. A 
proposta é apresentar um meio de terapia que tem a intenção de promover o alívio da dor (efeito antiálgico), 
reparação tecidual (efeito bioestimulante do trofismo celular), redução de edema e de hiperemia (efeito an-
tiinflamatório, antiedematoso e normalizador circulatório) quando a paciente apresentar tais situações. As 
informações do trabalho apresentado visam contribuir para a utilização adequada deste recurso na clínica, 
com a redução do uso de fármacos e simultaneamente não interferir no desenvolvimento do embrião ou 
feto durante a gestação. Em se tratando de pacientes gestantes o conhecimento da técnica e das indicações 
do uso do laser são imprescindíveis.

AS UNIDADES DE SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA
NATHALIA KELLY VELOSO LIMA1; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BAR-
BOSA VASCONCELOS1; DIEGO LUCAS PIMENTEL DO AMARAL E SILVA1; 
MARIANA CRISTINNE VELOSO LIMA2; WANIERE HORTENCIA NÓBREGA 
SANTOS1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:natxi_@hotmail.com

Palavras-chave: sus; atenção básica; psf

Estudo qualitativo descritivo realizado em algumas unidades de saúde do Distrito Sanitário V, na cidade 
do Recife - Povo de Deus, no bairro de San Martin, Mangueira I e Mangueira II, no bairro da Mangueira 
- em setembro de 2011, visando como objetivo conhecer o cirurgião-dentista inserido no contexto da aten-
ção primária e expor as condições gerais das Unidades de Saúde, englobando tanto circunstâncias físicas 
quanto administrativas, bem como suas adequações como porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, 
tais como: o cadastramento das famílias residentes nas proximidades das unidades, as visitas domiciliares 
realizadas com frequência pelos Agentes Comunitários de Saúde, além do completo acompanhamento dos 
indivíduos por meio de todos os respectivos níveis de atenção. Durante o processo, notou-se que algumas 
das Unidades ainda não estão usufruindo, de forma adequada, ao material cedido pelo governo, enquanto 
em outras, viu-se uma preocupação maior por parte dos Agentes de Saúde e demais profissionais quanto ao 
quadro epidemiológico da população e a realização de ações de promoção e prevenção da saúde. A análise 
dos dados, de maneira geral, permitiu conhecer tanto a estrutura física de uma Unidade de Saúde como 
também a forma que toda a equipe se dispõe a traçar o perfil epidemiológico da respectiva população, dessa 
forma, permitindo a realização das devidas ações da atenção básica. Assim, a Unidade de Saúde da Família 
constitui-se um elemento indiscutível, sendo estruturante do sistema.

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
NAYANE CHAGAS CARVALHO; JACKSON SANTOS LÔBO; MARIA AUXILIA-
DORA SILVA PEREIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:nanynha_malu@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia; sus; dificuldades  

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo implantado como um processo social em permanente cons-
trução. Sendo assim, a Odontologia atravessa uma importante transição demográfica e epidemiológica em 
relação à saúde bucal à medida que observamos resultados do modelo preventivo; aumento de tratamentos 
odontológicos realizados nas Unidades de Saúde da Família (USF) e programas para atendimento odon-
tológico especializado. Mesmo assim, ainda podemos observar cotidianamente nas USF desigualdades na 
utilização e no acesso a serviços odontológicos seja a nível municipal ou estadual. Politicamente, essas 
características e as possibilidades do acesso à saúde em cada local são resultantes de processos históricos e 
da administração dos gestores do SUS. No entanto, essas dificuldades de ordem estratégica encontradas no 
desenvolvimento do SUS e a categoria odontológica apresentam problemas específicos ao desenvolver sua 
prática técnica e profissional, como também na organização e postura política frente aos problemas de saú-
de bucal. O presente trabalho tem como objetivo gerar reflexões acerca dos atendimentos odontológicos no 
serviço público. A metodologia utilizada foi realizada com base no levantamento bibliográfico na Bireme, 
juntamente com dados do Ministério da Saúde. A estratégia da pesquisa bibliográfica utilizada baseou-se 
na revisão da literatura voltada ao modelo de atendimento odontológico oferecido no SUS. Concluí-se com 
este estudo que o acesso ao atendimento odontológico ocorre de maneira desigual e não organizada e, que a 
população SUS-dependente é a que mais sofre em busca de tratamento odontológico.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA TERAPIA FOTODINÂMICA NA 
VIABILIDADE CELULAR DE DIFERENTES MICRO-ORGANISMOS
BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY 
LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bruna_paloma@msn.com

Palavras-chave: terapia fotodinâmica; micro-organismos; endodontia

Os micro-organismos desempenham um importante papel no desenvolvimento e manutenção das pato-
logias que acometem a polpa e a região periapical e sua eliminação durante o preparo biomecânico é de 
fundamental importância para o êxito do tratamento endodôntico. O objetivo desse estudo foi avaliar os 
efeitos antimicrobianos da terapia fotodinâmica sob micro-organismos encontrados no interior do siste-
ma de canais radiculares: Candida albicans (C.a), Staphylococcus aureus (S.a), Pseudomonas aeruginosas 
(P.a), e Enterococcus faecalis (E.f). Foi preparado um pool microbiano e retiradas alíquotas de 200 µL da 
mistura que foram transferidas para placas de cultura com 24 poços para a realização dos tratamentos. Os 
grupos experimentais foram divididos da seguinte forma: Grupo controle negativo (GCN=10) formado por 
solução salina estéril; Grupo controle positivo (GCP=10) formado pelo pool microbiano, onde ambos não 
sofreram a ação de nenhum tratamento; Grupo 1 (G1=10) formado pelo pool microbiano que receberam 
a ação isolada do laser de baixa potência por 3 minutos com λ= 660nm, 100mW e 9J; Grupo 2 (G2=10) 
formado pelo pool microbiano que receberam a ação de 20µL do corante azul de metileno a 50 micromolar 
(fotossensibilizador) por dois minutos, e o Grupo 3 (G3=10) formado pelo pool microbiano que receberam 
a ação de 20µL do corante por dois minutos e exposição do laser por 3 minutos. Posteriormente as amostras 
foram semeadas em meios de cultura e as placas de Petri incubadas a ± 37ºC por 48h, sendo em seguida 
realizada a contagem das colônias e os resultados submetidos ao teste Two-way ANOVA. Os resultados 
demonstraram que G3 apresentou menor valor de médias UFC/ml em relação aos outros grupos em todos 
os micro-organismos testados, tendo C.a (50,06 ± 37,04); P.a (131,84 ± 44,56); E.f (17,46 ± 24,96); S.a 
(22,43 ± 24,22), com p< 0,0001. Concluímos que a fotossensibilização foi capaz de reduzir a viabilidade 
celular destas espécies.
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FA19 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM RELAXANTE MUSCULAR NO PÓS-OPE-
RATÓRIO DA CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES
ANNA CARLA MARANHÃO CALAZANS1; THIAGO DE SANTANA SANTOS2; 
KATHARINA ALVES RABELO1; ANA CLAÚDIA GOMES1; EMANUEL DIAS1
1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
e-mail:annaccalazans@hotmail.com

Palavras-chave: dor; relaxantes musculares centrais; efeito placebo

A  remoção  cirúrgica  dos  terceiros molares impactados é um  dos procedimentos mais  comuns realiza-
dos  dentro da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e, algumas vezes, pode estar 
associada à  presença de sequelas pós-operatórias.  Os fatores que contribuem para estas sequelas estão  
geralmente relacionados ao  processo inflamatório iniciado pelo ato cirúrgico.  Trismo, edema e dor são as 
principais manifestações pós-operatórias e dependem de uma série de fatores, especialmente relacionados 
à dificuldade do procedimento cirúrgico envolvido, dentre eles,  a  técnica  cirúrgica  e  a severidade da 
retenção. O uso da ciclobenzaprina, um relaxante muscular  de  ação  central,  como opção  farmacológica 
do tratamento  de distúrbios musculares da articulação temporomandibular  tem sido relatado na literatura. 
Porém,  para  cirurgia  de terceiros  molares  apenas  dois  estudos  recentes  que  utilizaram  relaxantes  
musculares  foram  publicados, contudo,  nenhum  deles  empregou  a  ciclobenzaprina. Este trabalho  terá  
por  objetivo  avaliar,  através  de  um  ensaio  clínico randomizado duplo cego, a eficácia da ciclobenzaprina 
para edema, dor pós-operatória e trismo após a remoção cirúrgica de terceiros molares inclusos e compará-
-la com a utilização de placebo.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PERIODONTAL DE PACIENTES DIAGNOS-
TICADOS COM MUCOPOLISSACARÍDEO NOS HOSPITAIS IAS E HGCC, 
FORTALEZA-CE
GILVAN LIMA BEZERRA; JUSTINE OLIVEIRA ALMEIDA; SORMANI BENTO 
FERNANDES DE QUEIROZ; RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES; CAR-
LOS CÍCERO BEZERRA NOBRE; LIA BARROSO BRANDÃO ARAGÃO
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO, QUIXADÁ, CE, BRASIL.
e-mail:gilvanlimabezerra@yahoo.com.br

Palavras-chave: mucopolissacaridose; periodontia; índice de sangramento gengival

As Mucopolissacaridoses (MPS) constituem um grupo de doenças raras, caracterizadas por deficiências 
enzimáticas que resultam em bloqueio na degradação dos glicosaminoglicanos. O estudo tem o objetivo 
de avaliar a situação periodontal de todos os pacientes com Mucopolissacaridose, atendidos no Hospital 
Infantil Albert Sabin e no Hospital Geral César Cals, Fortaleza–CE. Foram avaliados 18 pacientes, por um 
cirurgião-dentista previamente calibrado, que registrou os Índice de Pernus, Índice de Placa Bacteriana 
Visível, Índice de Sangramento Gengival, PSR e Índice CPO-D/ceo-d. Em relação ao volume gengival, 
observou-se que 72,2% dos pacientes apresentaram Índice de Pernus nos escores 1, 2 ou 3, que corresponde 
à presença de hiperplasia gengival. Quando se avaliaram os cuidados com relação à higiene oral dos pacien-
tes, observou-se que quanto ao Índice de Sangramento Gengival 77,8% dos pacientes apresentaram índice 
maior que 10%, 66,6% dos pacientes apresentaram Índice de Placa Bacteriana Visível maior que 40%. 
Com relação ao PSR 94,4% dos pacientes apresentou escore 1, correspondendo a sangramento, e 5,6% 
escore 2, correspondendo à presença de cálculo além de sangramento, e quanto ao CPO-D/ceo-d 61,1% 
apresentou índice maior que 5. De uma maneira geral, observou-se que a situação periodontal dos pacientes 
portadores de mucopolissacaridose é uma situação que inspira maior cuidado, mostrando características 
prevalentes como o aumento gengival, além de altos Índices de Sangramento Gengival, Placa Bacteriana 
Visível e CPO-D/ceo-d.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE E SUA CORRELAÇÃO COM O SURGI-
MENTO DA PSORÍASE
DANIELLE MELO OLIVEIRA; MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO; ANA PAULA 
VERAS SOBRAL
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:danny_meloo@hotmail.com

Palavras-chave: psoríase; estresse; fatores exógenos

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a pele; consiste em uma doença 
multifatorial determinada por fatores exógenos e hereditários. Por muitos anos, tem sido alegado que a 
doença não afeta a mucosa oral. Atualmente, o envolvimento da cavidade oral é considerado raro. Dentre 
as lesões orais da psoríase a literatura tem relatado a língua fissurada isoladamente ou em associação com a 
língua geográfica. Diante da grande incidência desta doença na população mundial é de suma importância 
que o cirurgião-dentista saiba diagnosticar as manifestações orais da psoríase. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a incidência e perfil das lesões orais e correlacionar o estresse nos pacientes portadores de 
psoríase atendidos no Cento de Estudos Dermatológicos do Recife – CEDER. Para tanto realizamos estudo 
de campo, clínico-epidemiológico, tipo transversal. Foi utilizado questionário para obtenção dos dados 
demográficos pessoais (idade, sexo, grupo étnico [de acordo com a auto-declaração proposta pelo IBGE]) 
e a história natural da doença, bem como realizado exame clínico. Foi considerado o tempo de diagnóstico 
na doença, bem como a presença ou não de lesão em pele no momento do diagnóstico, além de ser avaliado 
o nível de estresse e graduar em leve, moderado e alto. Foi utilizado o questionário do trabalho de Lipp 
(2002). Obtendo como resultado, nível leve em 41,9% (13 pacientes), nível moderado em 54,8% (17pa-
cientes) e nível alto em 3,2% (4 pacientes). De um total de 31 pacientes. Apesar dos valores do nível leve 
e moderado serem próximos, os profissionais da área de saúde devem considerar o indivíduo como um ser 
biopsicossocial e levar em conta características individuais, físicas, psicológicas, familiares, meio social e 
estilo de vida para o tratamento do mesmo.

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO OZÔNIO E DO LASER DE BAIXA INTENSI-
DADE SOBRE OS INDICADORES CLÍNICOS DE DOENÇA PERIODONTAL: 
ESTUDO PILOTO
BRUNO GONÇALVES; AMANDA FREITAS
FEAD, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
e-mail:brunaogoncalves1@yahoo.com.br

Palavras-chave: periodontite; ozônio; terapia a laser de baixa intensidade

As doenças periodontais fazem referência ao processo que afeta o periodonto de suporte sustentação do 
dente. Terapias que influenciem diretamente nos efeitos deletérios desta patologia vêm sendo estudadas 
como alternativa de tratamento a fim de potencializar a ação do padrão ouro, raspagem e alisamento corno-
-radicular, de tratamento dessa doença. As terapias com laser de baixa intensidade e com ozônio apresen-
tam-se como alternativas de tratamento coadjuvante ao tratamento de raspagem e controle do biofilme. Este 
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do ozônio e do laser de baixa intensidade sobre os indicadores 
clínicos de doença periodontal. Foram incluídos 6 pacientes com doença periodontal ativa, de ambos os 
sexos, divididos aleatoriamente em 3 grupos de acordo com o tratamento a que foram submetidos: Grupo 
controle: raspagem e alisamento corno-radicular (tratamento convencional mecânico); Grupo ozônio: ras-
pagem e alisamento corno-radicular (tratamento convencional mecânico), irrigação com água ozonizada 
e aplicação de óleo ozonizado no fundo das bolsas; Grupo Laser: raspagem e alisamento corno-radicular 
(tratamento convencional mecânico) e irradiação de laser de baixa intensidade associado a um agente  fo-
tossensibilizante. Os indicadores clínicos observados foram sangramento e a profundidade à sondagem. Foi 
possível verificar respostas muito parecidas aos diferentes tratamentos propostos com pequena superiorida-
de no grupo que recebeu raspagem e aplicação do laser.

AVALIAÇÃO IN VITRO DO LASER DIAGNODENT FRENTE AO MONITORA-
MENTO DE LESÕES INCIPIENTES DE CÁRIE
CAROLINA MATOS BRITO SANTOS; ANA RAQUEL ROCHA; PAULA DIAS 
CLARO; GABRIELA ALVES DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; 
MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:carolina_mbs@hotmail.com

Palavras-chave: cárie; laser; diagnodent

Em 1998 um método de diagnóstico quantitativo foi proposto com intuito de auxiliar os métodos conven-
cionais para detecção de cárie através do aparelho DIAGNOdent® que se baseia na captação da fluorescên-
cia emitida pela superfície dental alterada quando iluminada por um laser diodo de comprimento de onda 
de 655nm, situado no âmbito vermelho do espectro visível. Esse inovador sistema promove uma moderna e 
eficiente detecção precoce de alterações na substância dental, pois as localiza em seu primeiro estágio onde 
o diagnóstico torna-se difícil, permitindo um exame não invasivo e quantificável da substância minerali-
zada. Por muito tempo, as lesões cariosas eram diagnosticadas diante de destruições evidentes ou quando 
prendia o explorador e, a utilização deste, poderia promover danos aos tecidos hígidos e, principalmente, 
aos desmineralizados, além da transferência de microrganismos patogênicos para sítios não contaminados. 
O Laser DIAGNOdent® quantifica a profundidade da lesão cariosa de acordo com a perda mineral no 
esmalte, na dentina inicial e na dentina avançada, através de um escore de valores. A luz fluorescente das 
lesões reflete e é avaliada pelos componentes eletrônicos do aparelho. A proposta é observar a atuação in 
vitro do laser Diadnodent frente ao monitoramento de lesões incipientes de cárie visando contribuir para a 
utilização adequada deste recurso na clínica e levar ao conhecimento do cirurgião-dentista, o que o avanço 
tecnológico nos oferece em termos de diagnóstico precoce de lesão cariosa, para o tratamento adequado 
evitando uma abordagem invasiva, bem como, a utilização de radiografias.

BIÓPSIAS BUCAIS INCORRETAS PODEM AUMENTAR A COMPLEXIDADE 
NO DIAGNÓSTICO DE LESÕES: RELATO DE CASO
CYNTIA FERREIRA RIBEIRO1; THIAGO DE SANTANA SANTOS2; LUCIANA 
MARIA PEDREIRA RAMALHO3; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUER-
QUE JÚNIOR4; SUSE MARA SANDES PIRES4; ALLAN ULISSES CARVALHO 
DE MELO5
1.UNITAU, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL; 4.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 5.UNIVERSIDADE 
TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:susesandes@hotmail.com

Palavras-chave: biópsias bucais; diagnósticos; lesões

A biópsia consiste num procedimento cirúrgico para remoção de tecido que será submetido a exame histo-
patológico sendo que, muitas vezes, ela é o único meio para se diagnosticar lesões bucais. Frequentemente 
há mais de um método para realizar a biópsia, mas qualquer que seja a técnica adotada, o cirurgião-dentista 
deve garantir que removeu uma amostra significativa do tecido para a interpretação do patologista. Uma 
falha neste procedimento levará a um diagnóstico inexato ou ausente, demandando, muitas vezes, à repeti-
ção desnecessária do procedimento cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi descrever um caso de uma lesão 
patológica bucal relativamente comum cujo diagnóstico foi tornado “complexo” em virtude de biópsias 
prévias realizadas sem observação de todos os requisitos técnicos operatórios. Tratou-se de uma mulher, 49 
anos de idade, apresentando lesão tumoral séssil submucosa em lábio inferior direito com histórico de 10 
anos de evolução. Ao exame clínico verificou-se uma lesão com cerca de 3 cm de diâmetro, indolor, com 
mucosa sobrejacente eritematosa e diminuição de sensibilidade táctil. Foi submetida a duas biópsias inci-
sionais e usou inúmeros medicamentos sem obter nenhuma melhoria clínica ou diagnóstico definitivo, pois 
os laudos histopatológicos, em virtude da falta de representatividade do material biopsiado, demonstravam 
apenas processo inflamatório crônico inespecífico. Após diagnóstico diferencial feito por estomatologista 
e dermatologista foi decidida a realização de uma terceira biópsia, desta vez excisional, que possibilitou o 
diagnóstico definitivo de hemangioma para esta lesão. A correta determinação do tecido patológico bucal a 
ser removido; a adequada escolha da técnica de biópsia e sua perfeita execução são condições fundamentais 
para o sucesso desse exame complementar permitindo chegar a um diagnóstico definitivo e evitando que 
outros procedimentos diagnósticos invasivos sejam necessários.
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FA25 COESÃO FAMILIAR - REVISÃO DE LITERATURA
MARIANA OLIVEIRA DE SOUTO LIMA; ANA PAULA VERAS SOBRAL
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:mari_osl@hotmail.com

Palavras-chave: coesão familiar; faces; ambiente familiar

Na área da saúde é importante a obtenção de dados a respeito do ambiente familiar, pois pode influenciar 
de modo decisivo o desenvolvimento de vários distúrbios e a evolução dos diversos tipos de tratamento. 
As características pessoais dos componentes da família e suas habilidades de enfrentamento podem afetar 
a qualidade das relações dentro do lar. Sendo assim, infere-se que se um membro da família sofre algum 
problema, todo resto da família de certa forma é afetado, comprometendo o bem estar dos indivíduos e 
consequentemente, comprometendo também o estado de saúde geral. Por isso se torna tão importante os 
estudos sobre Coesão Familiar; são estudos que analisam as ligações emocionais que os membros de uma 
família têm uns com os outros. A partir da aplicação de questionários, são colhidos dados do paciente sobre 
sua relação com a família e depois são estabelecidos os níveis de coesão familiar de acordo com as escalas 
diagnósticas de funcionamento familiar. O objetivo deste trabalho é estudar um tema que é pouco abordado 
clinicamente, mas possui extrema importância já que em muitos casos o sucesso do tratamento depende da 
compreensão do individuo e de suas interações com os membros do lar. Esta revisão de literatura detém-se 
dar uma visão geral sobre o histórico do tema, caracterizar os conceitos mais importantes acerca do assunto 
(Coesão Familiar, Adaptabilidade/Flexibilidade, Ambiente Familiar, escala FACES) e relatar brevemente 
alguns dos vários estudos existentes na literatura que já investigaram a relação de saúde bucal com a coesão 
familiar dos pacientes.

COMPLICAÇÕES DA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO: REVISÃO 
DA LITERATURA
TAMARA GOMES MARINHO1; MARIA FATIMA BATISTA1; DOMINGOS AL-
VES ANJOS1; SUZANE RODRIGUES JACINTO1; ALLAN ULISSES CARVALHO 
DE MELO1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2
1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 
TAUBATÉ, TAUBATÉ, SP, BRASIL.
e-mail:tammy.marinho@hotmail.com

Palavras-chave: radioterapia; neoplasias; manifestações orais

A radioterapia é uma das modalidades terapêuticas indicadas para o tratamento das neoplasias da região 
de cabeça e pescoço. A radioterapia pode apresentar três finalidades diferentes: curativa, quando pretende 
exterminar as células neoplásicas; remissiva, quando visa a reduzir parte da neoplasia maligna ou auxiliar 
o tratamento cirúrgico ou quimioterápico coadjuvante, e sintomática, quando indicada para tratamento 
da dor localizada. A radiação aplicada na região de cabeça e pescoço atinge tecidos normais, provocando 
danos reversíveis e irreversíveis nos tecidos que podem aparecer durante a aplicação ou meses após o tér-
mino do tratamento. As principais manifestações orais no paciente irradiado são a mucosite com sintomas 
como edema, eritema, ulceração, presença de pseudomembranas, além de dor e dificuldade na deglutição; 
a xerostomia caracterizada pela sensação de boca seca; a cárie de radiação, aguda, altamente destrutiva e 
de progressão rápida; a osteorradionecrose, onde ocorre a exposição do osso afetado; as infecções fúngicas 
que são provenientes principalmente da queda da imunidade do hospedeiro, lesões em mucosas e higiene 
bucal deficiente. O cirurgião-dentista, ao constatar que o paciente está ou irá submeter-se ao tratamento 
radioterápico na região de cabeça e pescoço, deverá estar atento às reações adversas do mesmo, intervindo 
tanto nas alterações já instaladas, quanto na prevenção de possíveis lesões, na tentativa de proporcionar ao 
paciente uma melhor qualidade de vida. Este estudo teve por objetivo fazer uma revisão da literatura sobre 
os efeitos colaterais da radioterapia de cabeça e pescoço, orientando o dentista sobre a forma de prevenção 
e tratamento dessas complicações.

CÂNCER DE BOCA: UMA ABORDAGEM EDUCATIVO-PREVENTIVA 
NA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DA CIDADE DO RECIFE E REGIÃO 
METROPOLITANA
LEANDRO SALES DUARTE PEREIRA; ANA PAULA VERAS SOBRAL
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:leo.odontologia@gmail.com

Palavras-chave: câncer de boca; prevenção; população carcerária

O câncer de boca é considerado um problema de saúde pública de alta relevância. Uma parte da história 
natural de tal enfermidade ocorre de maneira sub-clínica, podendo ou não passar pela fase de desordem 
potencialmente maligna (DPM) visível clinicamente. As práticas do cirurgião-dentista, diante do câncer 
bucal, têm relação direta com os elevados índices de morbidade e mortalidade no Brasil, desta forma faz-se 
necessário diagnosticar as lesões iniciais impedindo e minimizando sua progressão. A proposta desse tra-
balho é visitar a Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, no município de Abreu e Lima–PE informando 
sobre o câncer de boca, tendo como objetivo principal uma ação educativo-preventiva do câncer de boca no 
âmbito da população carcerária. Após assinado o TCLE foi pedido que todos os voluntários respondessem 
um questionário sócio-econômico e de conhecimento sobre o câncer de boca. Foram realizadas apresenta-
ções orais abordando temas como: O que é o câncer de boca? Como ele se manifesta? dentre outros. Além 
disso, foram realizados 160 exames clínicos, no qual a faixa etária de 20-30 anos foi a mais prevalente, a 
raça parda foi a mais encontrada; ao analisar as alterações dentais 53,8% tinham 4 ou mais alterações que 
desfavoreciam sua saúde bucal. De um grupo de 130 pessoas foi encontrado que 103 pessoas faziam uso 
do cigarro, e em relação à quantidade do cigarro foi observado que a maior parte das pessoas fuma 10-20 
por dia. 88 pacientes já fizeram uso de drogas ilícitas. Foi observado que 22 pacientes apresentavam alte-
rações em tecidos moles, mas nenhuma DPM foi diagnosticada. O grupo vulnerável atingido pelo projeto 
extensionista mostrou ser uma população que realmente necessita de cuidados e de maior conhecimento 
sobre a doença câncer. É notável que a prática do fumo é comum, sendo este o principal fator de risco para 
o câncer de boca. Desta forma é imprescindível a conscientização e atuação das instituições para promoção 
de saúde bucal no grupo estudado.

DESCRIÇÃO DOS SINTOMAS DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM 
PACIENTES ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NA ÁREA DE 
DOR OROFACIAL
ELMO NUNES PENN1; SÍLVIA DAMASCENO BENEVIDES2; TATIANA PAULA 
SILVA3
1.IMIP, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 3.FOP-UPE, 
CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: transtornos da articulação temporomandibular; dor facial; saúde do 
adolescente

Os transtornos da articulação temporomandibular correspondem a quaisquer alterações que causem dificul-
dade na funcionalidade do complexo mastigatório e que ainda acarretem limitações de origem dolorosa e/
ou mecânica ao paciente, gerando impactos significativos também em sua qualidade de vida. Este estudo 
objetivou descrever os principais sintomas e diagnosticar a disfunção temporomandibular em pacientes 
atendidos em um centro de referência para tratamento da dor orofacial no estado de Pernambuco. Tratou-se 
de um estudo transversal descritivo, com caráter observacional, desenvolvido em um centro de atendimento 
a portadores desta patologia. A pesquisa recebeu aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade de Per-
nambuco nº 062/09. A população foi composta por 175 pacientes de ambos os sexos com idades entre 15 
a 24 anos. Na coleta de dados foram realizados os seguintes procedimentos: cadastramento inicial dos pa-
cientes, preenchimento de questionário de identificação dos sintomas e diagnóstico de disfunção temporo-
mandibular ao exame clínico. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. Como resultado 90,3% 
eram do gênero feminino, 65,4% tinha dificuldade para abrir a boca e para movimentar a mandíbula 54,9%, 
O cansaço ou dor muscular foi referido em 83,4% dos participantes. Sintomas de dor de cabeça fizeram-se 
presentes em 127 participantes, bem como as dores de ouvido ou próximas a ele 86,9%; 77% dos pacientes 
perceberam ruídos ou estalos na articulação temporomandibular. Os hábitos deletérios como o ranger ou 
apertar de dentes foram presentes em 52,0%. O uso de medicamentos foi observado em 49,1% dos indiví-
duos, 143 pacientes nunca haviam realizado tratamentos anteriores. A dor miofascial foi predominante en-
tre os pacientes 42,3%. A partir da realização deste estudo pode-se observar e classificar a presença de DTM 
muscular caracterizada por dor miofascial na maioria dos pacientes atendidos no estado de Pernambuco.

DESVENDANDO A ÁGUA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: ESTUDO 
FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO
MARCELA CORTE REAL FERNANDES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; THIA-
GO GUTEMBERG LOPES DE OLIVEIRA; FÁBIO BARBOSA DE SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cela_cortereal@hotmail.com

Palavras-chave: padrões físico-químicos e microbiológicos; qualidade da água; consul-
tórios odontológicos

O ambiente ambulatorial para realização de tratamentos odontológicos é o local onde ocorre uma cadeia 
potencial de infecção cruzada e a água utilizada nos procedimentos pode ser uma fonte silenciosa de mi-
croorganismos infectantes. Objetivou-se investigar os padrões físico-químicos (níveis de cloro e turbidez) 
e microbiológicos (coliformes totais e termotolerantes) para determinação da qualidade da água utilizada 
em consultórios odontológicos de unidades públicas de saúde do município do Cabo de Santo Agostinho. 
Foram selecionadas aleatoriamente 50% das unidades com serviço odontológico, de onde foram obtidas 
amostras das torneiras dos consultórios (Grupo 1) e dos reservatórios dos equipos (Grupo 2). Após a coleta 
da água (100 ml) em recipientes plásticos esterilizados (Thio-Bag) as amostras foram encaminhadas ao 
Laboratório do Programa Vigiágua do município. Para as avaliações dos níveis de cloro (mg/L) e turbidez 
(unidades de turbidez - UT) foram utilizados colorímetro e turbidímetro digitais. Para a análise microbio-
lógica utilizou-se a técnica de substrato cromogênico pela adição de meio de cultura (Colilert®) à água e 
posterior avaliação da coloração em luz natural e ultravioleta. A estatística descritiva revelou as seguintes 
médias: Grupo 1 = 1,46 mg/L e 2,1 UT; Grupo 2 = 0,02 mg/L e 0.66 UT. Todas as unidades apresentaram 
resultados negativos para Coliformes termotolerantes. Em duas das sete unidades estudadas foram identi-
ficados coliformes totais para o Grupo 2. A água fornecida pela rede de abastecimento para os consultórios 
odontológicos do município do Cabo de Santo Agostinho encontrou-se dentro dos padrões propostos pelo 
Ministério da Saúde (Cloro: 0,2 a 5 mg/L; Turbidez: até 5 UT). Entretanto, a água existente nos reservató-
rios dos equipos demonstrou níveis muito baixos de cloro, incompatíveis com a utilização em serviços de 
saúde, sendo possível, em algumas unidades, a identificação de Coliformes Totais.

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS A CLO-
REXIDINA E AO TRICLOSAN
DIOGO PEREIRA CRATEUS; ROSEANE FREIRE CASTRO; JANETE MAGALI 
ARAÚJO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:diogocrateus@gmail.com

Palavras-chave: clorexidina; triclosan; streptococcus mutans 

O Streptococcus mutans, microrganismo encontrado no biofilme dental, está intimamente associado à cárie 
de superfície lisa. O triclosan e a clorexidina podem ser usados no controle químico desse biofilme, sendo 
o triclosan um antimicrobiano não iônico de amplo espectro que inibe bactérias gram-positivas, gram-
-negativas e fungos; e a clorexidina um detergente catiônico de largo espetro que age em bactérias gram-
-positivas, gram-negativas, fungos e leveduras. O triclosan é capaz de inibir a captação e metabolismo da 
glicose pelo S. mutans, enquanto que a clorexidina é eficaz na supressão e eliminação desses estreptococos 
da superfície dental. Este estudo teve por objetivo avaliar a influência da solução de triclosan 0,03% e da 
solução de clorexidina 0,12%, usados em enxaguatórios bucais, na indução de S. mutans resistentes. Foi 
adotada a técnica de gradiente em placa para submeter colônias de S. mutans a gradiente de concentrações 
crescentes de triclosan e clorexidina, sendo realizado antes e após o uso dessa técnica o teste de microdilui-
ção em caldo para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima 
(CBM). Através da análise do teste de microdiluição em caldo a CIM e CBM do S. mutans ao triclosan 
foram 0,5 µg/mL e 1 µg/mL; e à clorexidina foram 1,5 µg/mL e 3 µg/mL, respectivamente. Após essas co-
lônias serem submetidas à técnica de gradiente em placa, os valores da CIM e CBM ao triclosan dobraram, 
enquanto que esses valores à clorexidina permaneceram inalterados. As colônias de S. mutans submetidas 
à técnica de gradiente em placa ao triclosan sofreram aumento da CIM e CBM pela formação de colônias 
de S. mutans resistentes. Este estudo indica que o uso de enxaguatórios bucais contendo triclosan poderá 
formar cepas de S. mutans resistentes.
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FA31 DETERMINAÇÃO DO PADRÃO DE EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM CRIAN-
ÇAS NO INÍCIO DE DENTIÇÃO MISTA
MARA AUGUSTA CARDOSO BARRETO; MARIANA MENEZES TAVARES; BA-
ZILIO ARAÚJO SOARES JÚNIOR; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUER-
QUE JÚNIOR; NAYOMARKS FRAGA SOUZA; SUZANE RODRIGUES JACINTO
UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:bazilio_soares@hotmail.com

Palavras-chave: eficiência; mastigatória; crianças

A determinação da eficiência mastigatória tem como umas das principais funções a de diagnosticar possí-
veis alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático, especialmente em crianças, pois possi-
bilita ao profissional de Odontologia Infantil diagnosticar e intervir precocemente nas mesmas. Com base 
nessa necessidade, foi objetivo do presente trabalho analisar a eficiência mastigatória de crianças entre 6 e 
9 anos de idade com dentição mista, em atendimento na Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes, 
no período 2010/2 e 2011/1, e correlacionar os resultados com as variáveis corpóreas peso, altura, sexo e 
idade. Para tanto, 10 crianças receberam amendoim em um invólucro estéril e foram orientadas a realizar 
20 incursões mastigatórias. Os exames foram realizados em triplicata para posteriormente trabalhar com a 
média do resultado dos exames. Em seguida o amendoim foi peneirado e a eficiência mastigatória calculada 
pela fórmula de Edlund & Lamm. Os resultados mostraram que a média da Eficiência Mastigatória das 
crianças analisadas foi 84,59% e que, na amostra estudada, não houve correlação entre Eficiência Mastiga-
tória e Índice de Massa Corpórea (r=-0,3948; p=0,2588), idade (r=-0,2640; p=0,4612) e gênero (r=-0,1140; 
p=0,7589). Pode ser concluído que a média da eficiência mastigatória de crianças de 6 a 9 anos de idade 
com dentição mista em atendimento na Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes, no 2º semestre 
de 2010 e no 1º semestre de 2011, foi 84,59% e que não houve correlação entre eficiência mastigatória e 
variáveis corpóreas como índice de massa corpórea e idade.

EFEITO DE AGENTE CLAREADOR CONTENDO CÁLCIO E DE SUBSTÂNCIAS 
REMINERALIZANTES NA MICRODUREZA E NA MORFOLOGIA DO ESMAL-
TE DENTAL
WAGNO DA SILVA SALES; BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES; JUDITE 
FERNANDES MOREIRA; MARCELA MARIA NERY; NATÁLIA COSTA ARAÚ-
JO; MANUELA UILLMAN SILVA DA COSTA SOARES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:wagnosales10@gmail.com

Palavras-chave: clareamento dental/efeitos adversos; esmalte dentário/ultraestrutura; re-
mineralização dentária

Sistemas clareadores causam alterações na matriz do esmalte dental, devido a uma reação inespecífica de 
oxidação entre o gel clareador e as macromoléculas presentes na matriz dental, podendo levar a uma perda 
de mineral, alterando a microdureza e a morfologia do esmalte. O objetivo foi avaliar in vitro a microdu-
reza e a morfologia do esmalte clareado com peróxido de hidrogênio com cálcio, seguida da aplicação de 
substâncias remineralizadoras. Utilizados 40 incisivos bovinos que foram divididos em grupos: Grupo 1 
(controle, n=10) não recebeu tratamento clareador, Grupo 2 foi clareado com peróxido de hidrogênio a 
35% com cálcio e subdividido em 3 subgrupos (n=10) de acordo com tratamento pós clareamento: (1) 
estocagem em saliva artificial, (2) aplicação de fluoreto de sódio a 2% e (3) gel a base de fosfato de cálcio 
nanoestruturado. Os espécimes foram estocados em saliva artificial; 24 horas e 14 dias após os tratamentos 
foram avaliados a microdureza do esmalte e a análise da morfologia através do MEV. Os dados de micro-
dureza Vickers foram analisados através dos testes de ANOVA e Tukey. Com 24 horas, só o subgrupo (1) da 
saliva artificial não conseguiu manter os valores iniciais de microdureza, porém, após 14 dias nenhum dos 
tratamentos remineralizadores foram capazes de manter os valores iniciais de microdureza e a análise da 
morfologia neste período mostrou superfícies de esmalte mais irregulares. Conclui-se que o gel clareador 
com cálcio e os agentes remineralizadores não foram capazes de manter os valores iniciais de microdureza 
do esmalte 14 dias após os tratamentos.

ESTIMATIVA DA ESTATURA UTILIZANDO A ANÁLISE DENTÁRIA: APLI-
CAÇÃO DO MÉTODO DE CARREA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
SERGIPANOS
JULIANA BATISTA MELO DA FONTE1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; LU-
CIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO3; MARIA FATIMA BATISTA1; JUAREZ 
ISIDORO DE SOUZA FERREIRA1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:ju_melof@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; método de carrea; estatura

A identificação humana constitui uma das áreas de atuação da Odontologia Legal. A estimativa da estatura 
geralmente é baseada numa metodologia osteométrica levando em consideração, principalmente, os ossos 
longos. Entretanto, algumas vezes, apenas o crânio é encontrado e nestes casos, a referida estimativa deverá 
ser feita tendo como base apenas a análise odontolegal. O método de Carrea foi proposto em 1920, pelo 
ortodontista argentino Juan Ubaldo Carrea. Tal método consiste na estimativa da estatura (máxima, mínima 
e média) através dos dentes, em casos de fragmentação ou esquartejamento do cadáver, fundamentando-se 
no fato de que há proporcionalidade entre diâmetros dos dentes e altura do indivíduo. O objetivo deste 
trabalho foi estimar a estatura de indivíduos utilizando a análise dentária por meio do método de Carrea. 
Foram selecionados vinte e cinco estudantes universitários e submetidos à moldagem do arco inferior 
para obtenção do modelo de estudo, nos quais foram aplicadas as fórmulas de Carrea para a obtenção da 
estatura estimada de cada um, utilizando-se o método de Carrea, com paquímetro e fita milimetrada. Foram 
mensurados os incisivos central e lateral e o canino inferior de ambos os lados, direito e esquerdo. Levando 
em consideração a medida de arco e corda do lado direito e esquerdo houve 60% de concordância entre 
altura real e altura média, sendo aceitas diferenças de até 1 cm. Se for adotada a metodologia proposta 
por Carrea de que o método é considerado eficaz quando o valor da estatura real situa-se entre as alturas 
máxima e mínima; então a concordância dos resultados da presente pesquisa ficaria maior do que 75% para 
os hemiarcos direito e esquerdo. Sugerem-se estudos com maiores amostras e avaliação de outros critérios, 
como o tratamento ortodôntico, para verificar a eficácia do método de Carrea na estimativa da estatura em 
populações brasileiras.

ESTUDO DA ANATOMIA APICAL DE DENTES ANTERIORES BOVINOS
MOIZÉS ALVES DE LIMA SEGUNDO; JUAN RAMON SALAZAR SILVA; ÂNGE-
LO BRITO PEREIRA DE MELO; FÁBIO LUIZ CUNHA D’ASSUNÇÃO; VILSON 
LACERDA BRASILEIRO JÚNIOR; JUAN RAMON SALAZAR SILVA
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:moizes__segundo@hotmail.com

Palavras-chave: dentes bovinos; anatomia dental; endodontia

A correta determinação do comprimento real de trabalho é um passo importante para o sucesso da terapia 
endodôntica. Sua eficácia é testada por meio de pesquisas científicas, porém, observou-se a diminuição da 
disponibilidade de dentes humanos para pesquisas, resultando na utilização de dentes bovinos como alter-
nativa. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a anatomia apical de dentes anteriores bovinos. 
Foram avaliados 100 dentes unirradiculares hígidos. Os espécimes foram inclusos em moldes contendo 
gesso pedra, ficando somente a metade do dente encoberta. Após o gesso tomar presa, os espécimes foram 
submetidos à cuidadosa secção até a observação do canal radicular. Em seguida, as hemi-secções foram 
colocadas na superfície de um scanner e as imagens digitalizadas. No programa Image Tool v.3 foi empre-
gada a ferramenta “Distance” para realizar as medições e os dados coletados analisados estatisticamente, 
determinando as características anatômicas do ápice dos dentes bovinos. De acordo com a metodologia 
empregada concluiu-se que os incisivos centrais (IC) possuem um comprimento médio de 45,97 mm, e os 
primeiros incisivos laterais (IL) de 46,14 mm; as raízes desses dentes apresentam um comprimento médio 
de 27,21 mm e 27,47 mm, respectivamente; o forame apical está preferencialmente localizado no vértice 
radicular dos dois grupos dentários estudados, sendo encontrado nessa posição em 76,92% dos IC e 79,49% 
dos primeiros IL; a média do diâmetro maior do forame apical é de 1,39 mm para o primeiro grupo e de 1,61 
mm para o segundo grupo. Já a média do diâmetro menor, mede, nessa mesma sequência, 0,77 mm e 0,89 
mm; o diâmetro médio da constrição apical mede 0,5 mm nos incisivos centrais e de 0,72 mm nos incisivos 
laterais e a distância média dessa constrição ao forame apical é de 1,07 mm para os IC e de 0,76 mm para 
os IL. Dessa forma, os dentes bovinos, desde que adequadamente selecionados, podem ser empregados nas 
pesquisas sobre odontometria eletrônica.

FA035 - ESTUDO DO ALONGAMENTO DO PROCESSO ESTILÓIDE POR MEIO 
DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS
RENAN MACEDO CUTRIM; LORENA DO NASCIMENTO PAES BARRETO; 
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA; ANDRELLE NAYARA CAVALCANTI 
LIMA DE ALMEIDA; AMANDA REGINA SILVA DE MELO; CARLA CABRAL 
DOS SANTOS ACCIOLY LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renan.mac@gmail.com

Palavras-chave: anatomia; radiografia panorâmica; diagnóstico diferencial

O processo estilóide é uma estrutura óssea delgada e pontuda, que se projeta para baixo e para frente da 
face inferior do osso temporal. O seu alongamento é uma anomalia que pode estar acompanhada pela 
calcificação dos ligamentos estilo-hióideo e estilomandibular, podendo desencadear uma série de sintomas 
como disfagia, dor facial e trismo. Objetivou-se avaliar o alongamento do processo estilóide por meio de 
radiografias panorâmicas digitais e digitalizadas. Foram avaliadas 1000 radiografias panorâmicas de uma 
Clínica de Radiologia do Recife, de pacientes entre 25 e 80 anos, de ambos os gêneros, sendo analisadas 
em relação à presença do alongamento do processo estilóide, verificando a sua ocorrência quanto à loca-
lização: bilateral ou unilateral; e mensurando o comprimento dos processos alongados. Das radiografias 
avaliadas, 249 permitiram observar o processo estilóide em todo o seu comprimento, o que nos forneceu 
um total de radiografias analisadas e mensuradas de 24,90%. Quanto ao percentual de pacientes de acordo 
com o gênero, 75,10% foi feminino e 24,90% masculino. 498 imagens de processos estilóides puderam ser 
medidas nos seus comprimentos; destas, 284 apresentaram imagem sugestiva de alongamento do processo 
estilóide, sendo 208 bilaterais e 76 unilaterais, fornecendo percentuais de 73,23% e 26,77% respectiva-
mente. A ocorrência de alongamento no lado direito foi de 147 imagens e do lado esquerdo 137, com 
percentuais respectivos de 51,76% e 48,24% demonstrando uma prevalência do processo alongado do lado 
direito. Quanto às mensurações dos tamanhos obtivemos um tamanho médio para ambos os lados de 37 
mm, e o máximo foi de 73 mm. Apesar da radiografia panorâmica não ser o método mais indicado para o 
diagnóstico do alongamento do processo estilóide, o seu fácil acesso junto aos cirurgiões-dentistas poderá 
auxiliar no diagnóstico diferencial de outras patologias.

ESTUDO MORFOMÉTRICO DA ESPESSURA DO CÔNDILO DA MANDÍBULA 
PARA DIAGNOSE SEXUAL E POSSÍVEIS CORRELAÇÕES COM A DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR
RAFAEL DANYLLO MIGUEL; JOSÉ EMERSON XAVIER; ROSANE COSTA 
GALVÃO; FERNANDA DARYELLA BORGES; LISIANE SANTOS OLIVEIRA
UFPE, VITÓRIA, PE, BRASIL.
e-mail:r-danyllo@hotmail.com

Palavras-chave: côndilo mandibular; articulação temporomandibular; diferenciação sexual

A articulação temporomandibular pode ser afetada por alguns transtornos, que são chamados de disfunção 
temporomandibular (DTM), cuja causa e processos patogênicos são multifatoriais, envolvendo fatores psi-
cológicos, comportamentais e do ambiente (Korszum et al., 1996). Em estudos realizados por Faria et al., 
2009, pode-se verificar que a maior incidência de DTM pertence a indivíduos do sexo feminino. No entan-
to, nenhuma análise foi realizada na tentativa de associar essa patologia com os acidentes anatômicos da 
mandíbula. Este trabalho objetivou verificar diferenças morfológicas da espessura do côndilo de mandíbu-
las para realização da distinção sexual e possível associação com DTMs. Com um paquímetro de aço (150 
mm / 0.02mm) foi mensurada a espessura do côndilo, apresentando como parâmetro o sentido látero-lateral 
e a bilateralidade do acidente. Para tanto, foram analisadas 50 mandíbulas, sendo 25 masculinas e 25 femi-
ninas, pertencentes ao acervo de ossos do Laboratório de Anatomia do Centro Acadêmico de Vitória (CAV-
-UFPE). Os resultados foram obtidos pelo teste T de Student, utilizando o programa de estatística Statistical 
Analysis Software (SigmaStat) versão 3.0. As análises mostraram que a espessura do côndilo da mandíbula 
(ECM) foi maior nos indivíduos do sexo masculino do que nos indivíduos do sexo feminino, tendo como 
respectivas medianas 1,80 e 1,50, com p=0,002. A partir deste trabalho pôde-se verificar que a ECM pode 
ser uma medida utilizada por especialistas forenses para realizar a diagnose sexual. Além disso, este estudo 
serve como uma possível justificativa para a maior incidência de DTM em mulher do que em homens.
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ESTUDO SOBRE AS FRATURAS FACIAIS DECORRENTES DE TRAUMA 
DESPORTIVO
CAIO BELÉM RODRIGUES1; VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOA-
RES1; RAFAEL DE QUEIROZ MOURA2; DAVID COSTA MOREIRA3; BELMIRO 
CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS4; IVSON SOUZA CATUNDA1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOS-
PITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.HOSPITAL DE BASE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, ITABAÚNA, BA, BRASIL; 4.FACULDADE DE ODON-
TOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:caiorodriguesmd@hotmail.com

Palavras-chave: trauma facial; acidentes desportivos; cirurgia

Na prática de atividades desportivas os indivíduos estão expostos a algum tipo de fratura maxilofacial e, mesmo 
em esportes onde não existe contato direto, o desenvolvimento de fraturas é observado. O trauma facial pode ter 
graves limitações funcionais e prejuízos estéticos, além de causar grande angústia emocional. Este estudo des-
critivo e analítico tem por objetivo avaliar a prevalência de fratura maxilofacial causada pelas várias atividades 
atléticas, bem como sua causa, tipo de fratura e a terapia indicada, associando esses resultados com variantes. 
Para melhor conhecer a natureza dos desportos ligados a lesões traumáticas, este estudo se fundamentou numa 
revisão de literatura baseada em artigos de pesquisa, com o intuito de descobrir quais esportes estão associados 
a uma maior prevalência de trauma bucomaxilofacial. O estudo mostra que a idade dos pacientes com fratura 
ligada a desportos variou entre 3 e 75 anos. A incidência mais elevada foi encontrada em homens jovens entre 
20 e 29 anos, com menor predileção por mulheres. Na maioria dos artigos houve uma semelhança quanto à 
prevalência de traumas decorrentes de atividades esportivas, estando estas em média de aproximadamente 6% 
a 10% de todos os acidentes, dependendo do local analisado e das características do clima que propiciam maior 
exercício de atividade desportiva. A maioria dos pacientes teve fraturas mandibulares e dentoalveolares, mas 
ainda foram encontrados relatos de fraturas em maxila, zigomático e traumas mais complexos. O estudo mostra 
que as fraturas maxilofaciais decorrentes de atividades atléticas não são diferentes daquelas de outra etiologia, 
sendo o tratamento também semelhante, onde a preferência pelo tratamento conservador ocorreu na maioria dos 
casos. Esses resultados nos mostram a necessidade de medidas preventivas que visam maior proteção dos atletas 
com uma menor morbidade dos traumas e um menor tempo de recuperação.

HIPERPLASIA GENGIVAL ASSOCIADA A MEDICAMENTOS
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA1; ANA PAULA CHAVES DE ARRUDA1; 
JARDESON JOAQUIM BEZERRA2; VANESSA DAS DORES DA SILVA2; ILO 
RUBIO FERRAZ JÚNIOR1; IONE MARIA DE SOUZA FERRAZ2
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:irfjr@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia gengival; uso de medicamentos; aumento da quantidade 
da matriz celular

A hiperplasia gengival associada a medicamentos se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengi-
vais, secundário ao uso de medicamentos sistêmicos.O termo é impróprio porque nem o epitélio e nem as 
células do tecido conjuntivo apresentam hiperplasia ou hipertrofia.O tamanho aumentado da gengiva se 
deve a maior quantidade de matriz extracelular, predominantemente colágeno. Assim sendo, vários auto-
res designam esta alteração como aumento gengival ou crescimento gengival associado a medicamentos. 
Estas designações são apoiadas por pesquisadores que têm sugerido que as alterações gengivais surgem 
da interferência na degradação intracelular normal do colágeno. Sabe-se que o colágeno da gengiva sofre 
remodelações fisiológicas contínuas e que este processo deve ser firmemente controlado para manter o vo-
lume dos tecidos gengivais constante. Pesquisadores têm sugerido que ciclosporina, fenitoína e nifedipina 
estão associadas á desregulação do cálcio, que desorganiza a fagocitose normal do colágeno e o processo 
de remodelação. A prevalência destas hiperplasias varia muito, entretanto, como relatado em uma revisão 
crítica da literatura, a prevalência relacionada ao uso de fenitoína é de quase 50%. Tanto a ciclosporina 
como a nifedipina produzem alterações significantes em aproximadamente 25% dos pacientes tratados. 
A relação entre a dose particular e o risco ou a gravidade da hiperplasia ainda é uma questão controversa, 
porém notou-se uma relação entre o grau de aumento gengival e a suscetibilidade do paciente e o nível da 
higiene bucal.

IMPACTO DE OCLUSOPATIAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
ADOLESCENTES
MARIANA RIOS BERTOLDO; EVERTON SPENCER SILVA ARAÚJO; ANA ISA-
BEL SILVA LIMA; ANGELA MARIA DE MEDEIROS SOARES; ANDERSON FA-
RIAS DA CUNHA; KENIO COSTA LIMA
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:mari.mrb@hotmail.com

Palavras-chave: adolescentes; oclusão dentária; qualidade de vida

As oclusopatias são anomalias de crescimento e desenvolvimento que afetam principalmente os músculos 
e os ossos maxilares no período da infância e da adolescência, e que podem produzir alterações tanto do 
ponto de vista estético nos dentes e/ou face, quanto do ponto de vista funcional na oclusão, mastigação e 
fonação. Tem se tornado objeto de interesse da saúde coletiva. Isso se deve ao fato destas se tratarem de 
um conjunto de problemas de grande abrangência populacional, cujos danos à estética e funções orais e, 
consequentemente, à socialização dos indivíduos, são marcantes, além de influir na qualidade de vida. 
A pesquisa foi realizada no município de Macaíba-RN com 300 escolares de 15 a 19 anos, da rede de 
escolas públicas e privadas do município. Índices como OHRQoL que mede o impacto da saúde geral 
do indivíduo em performances diárias, com suas medidas específicas (OIDP), onde afere o impacto da 
saúde bucal nas performances diárias, e o Índice de estética dental (DAI) foram utilizados para aferir os 
impactos, avaliando a intensidade e/ou a extensão através do número de atividades diárias afetadas. Como 
resultados o estudo obteve que, o impacto das oclusopatias na qualidade de vida dos adolescentes possui 
uma prevalência de 55,3% da amostra. Dentre as performances e intensidades, o sorriso foi a performance 
que mais impactou, com grande intensidade entre os adolescentes. Dentre as extensões, foi encontrada uma 
maior prevalência entre adolescentes com uma ou duas performances afetadas diariamente. Portanto, com 
este estudo busca-se avaliar a associação da qualidade de vida com a presença de oclusopatias associada 
com o índice DAI no qual se avaliará a severidade da mesma, a fim de que se possa obter justificativas 
embasadas para o estabelecimento de políticas de saúde que contemplem a prevenção e interceptação das 
oclusopatias na população.

IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA
DAYLANA PACHECO DA SILVA; ANNE GRAZIELLE LOPES CARVALHO; DA-
NIELLE CARVALHO MENDES
UESPI, PARNAIBA, PI, BRASIL.
e-mail:daypacheco1@hotmail.com

Palavras-chave: higiene bucal; uti; biofilme

Pacientes em situações potencialmente graves ou descompensados, merecem um sistema de monitorização 
contínua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visando que estes tenham a capacidade de se recuperar. 
Estudos recentes mostram que a quantidade de biofilme nesses pacientes aumentam com o tempo de in-
ternação, paralelamente também ocorrem aumentos de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme 
bucal, sendo esse um reservatório importante, devido uma higiene oral deficiente. Os cuidados bucais 
são essenciais para evitar a proliferação de bactérias e fungos que, além de prejudicar a saúde bucal e o 
bem-estar do paciente, podem prejudicar outros órgãos e sistemas, agravando o quadro clínico. A pneumo-
nia nosocomial é responsável por altas taxas de morbidade, mortalidade e aumento expressivo dos custos 
hospitalares, sendo que seu estabelecimento se dá mais comumente pela aspiração do conteúdo presente 
na boca e faringe. Este trabalho aponta os aspectos relevantes que tornam indispensável a participação do 
cirurgião-dentista na Equipe Interdisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva. Para a elaboração do trabalho 
foi realizada uma revisão de literatura por meio da análise bibliográfica de autores a partir das bases de da-
dos LILACS e MEDLINE relacionadas à biblioteca virtual BIREME, assim como ao SCIELO. Além disso, 
foi feita uma análise das referências de todos os artigos obtidos a fim de detectar, a presença de assuntos re-
lacionados ao tema a partir de citações através dos descritores: alterações bucais, quimioterapia, cirurgião-
-dentista, nos idiomas português e inglês e que tenham sido publicados nos últimos dez anos. Diante disto, 
é importante a integração do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar de saúde, a fim de proporcionar 
uma maior sobrevida e tratamento completo do paciente, visando  uma maior atenção e humanização.

INCIDÊNCIA DA FORAMINA MENTAL ACESSÓRIA
RENAN MACEDO CUTRIM; CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS; 
AMANDA CARLA VALENTIM DE SOUZA; AMANDA REGINA SILVA DE MELO; 
ANDRELLE NAYARA CAVALCANTI LIMA DE ALMEIDA; TÁSSIA FERNANDA 
LEAL DE LIMA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renan.mac@gmail.com

Palavras-chave: anatomia; mandíbula; parestesia

Em procedimentos cirúrgicos na mandíbula onde se faz necessário o bloqueio do nervo mental, é impor-
tante o conhecimento pelo cirurgião-dentista das variações morfológicas que podem ocorrer nesta região. 
Dentre as variações, pode ser encontrada a foramina mental acessória, que ocorre devido a uma ramificação 
do nervo mental antes de sua passagem pelo forame, e quando presente, se localiza na região periapical de 
primeiro molar inferior e nas áreas posterior ou inferior dos forames mentais. É objetivo verificar a presença 
da foramina mental acessória em mandíbulas humanas. Foram utilizadas 128 mandíbulas humanas, adultas, 
pertencentes ao Departamento de Anatomia Humana do Centro de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Pernambuco. Estas foram examinadas a fim de se observar a presença da foramina mental aces-
sória. Não sendo considerados aspectos de raça, idade e sexo. Após a inspeção visual das mandíbulas, foi 
observada a presença da foramina mentual acessória em 6 casos (4,6%), sendo 4 localizadas no lado direito 
e 2 no lado esquerdo. Com relação à sua posição, verificou-se que 2 (33%) localizavam-se na área póstero-
-superior, 2 (33%) na área póstero-inferior, 1 (16%) superior, e 1 (16%) inferior. O presente estudo rele-
vou que este acidente anatômico pode ser encontrado, devendo os cirurgiões-dentistas durante os exames 
radiográficos pré-operatórios examinarem com atenção esta região para evitar injúrias durante a cirurgia.

INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR NAS ALTERAÇÕES DE SU-
PERFÍCIE DO ESMALTE DENTÁRIO SUBMETIDO À RADIAÇÃO
RENALLY BEZERRA WANDERLEY E LIMA; JULIANA RAMOS ALMEIDA; 
FÁBIA DANIELLE SALES CUNHA MEDEIROS E SILVA; MARIA LUIZA DOS 
ANJOS PONTUAL; SÔNIA SAEGER MEIRELES; ROSÂNGELA MARQUES 
DUARTE
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:renally_18@hotmail.com

Palavras-chave: cimento de ionômero de vidro; flúor; radiação

Diante dos efeitos deletérios da radioterapia na dentição humana se faz importante a ampliação dos con-
ceitos do atendimento odontológico a pacientes submetidos a essa terapêutica, qualificando o protocolo de 
atendimento odontológico. O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito da aplicação tópica de flúor 
no esmalte bovino adjacente a restaurações de cimento de ionômero de vidro (CIV) submetido à radiação X 
e desmineralização pela indução de lesões artificiais de cárie. Foram confeccionados 40 blocos de esmalte 
para cada material, CIV convencional de presa rápida e CIV modificado por resina, e cavidades padroniza-
das foram confeccionadas e divididas em 4 grupos por material de acordo com o tratamento (Sem radiação, 
10Gy, 30Gy e 60Gy) e o tipo de aplicação tópica utilizada: A - dentifrício com flúor e B - dentifrício sem 
flúor. Ensaios de rugosidade e microdureza foram realizados antes e após serem submetidos à radiação, 
ciclagem de pH e tratamento de aplicação tópica de dentifrício com e sem flúor. A partir dos dados obtidos, 
foi calculado o incremento na rugosidade média (Ra) e a perda de dureza superficial (PDS) do esmalte 
nos grupos experimentais. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (p<0,05). 
A radiação influenciou o incremento da rugosidade nos materiais avaliados quando em associação com 
dentifrício sem flúor. A desmineralização foi menor no esmalte adjacente ao CIV convencional do que no 
esmalte adjacente ao CIV modificado por resina. Houve menor incremento de rugosidade superficial e per-
da de dureza superficial do esmalte quando da associação com os dentifrícios fluoretados. A associação de 
materiais restauradores que liberam flúor como os cimentos de ionômero de vidro e dentifrícios fluoretados 
pode ser considerada uma alternativa para a prevenção de lesões de cárie de radiação.
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FA43 LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA ODONTOLOGIA: EFEITOS TERAPÊUTI-
COS, TÉCNICAS E PONTOS DE APLICAÇÃO
MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA1; MARIA EMÍLIA ESPINDOLA2; EDVAL 
JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA3; EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR1
1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3.HMJ, JA-
BOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL.
e-mail:claraborba@gmail.com

Palavras-chave: laserterapia; efeitos; técnicas

Explanar de maneira simplificada a empregabilidade do laser de baixa intensidade na Odontologia, refe-
rindo-se aos seus efeitos terapêuticos, técnicas e pontos de aplicação. Para que a radiação laser produza 
algum efeito sobre o corpo humano é necessário que ela seja absorvida, ocorrendo uma interação des-
sa radiação com as estruturas moleculares e celulares do corpo. Isso irá gerar efeitos terapêuticos como: 
efeitos analgésicos, antiinflamatório, antiedematoso e de bioestimulação e trófico tecidual. Porém, para 
alcançar um resultado satisfatório, se faz necessária a escolha da técnica mais adequada que pode ser por: 
aplicação pontual, onde a aplicação é realizada ponto a ponto na região em que será depositada a energia; 
em varredura, nesta as aplicações realizadas com manopla do aparelho deslizando sobre a superfície; e por 
zona, que consiste na aplicação de uma única vez em uma área maior que o ponto. Efetuada a escolha da 
técnica, deve-se fazer a eleição dos pontos de aplicação, os quais são classificados como: Pontos Laser 
Principal (PLP), que são aqueles que, anatômica e fisiologicamente, se relacionam com locais e acidentes 
anatômicos; Pontos Laser Secundário (PLS), estes incidem na trajetória de vasos e nervos; e Pontos de 
Gatilho (PG) também chamados de “trigger point” são aqueles que os pacientes sinalizam como os mais 
doloridos. Foi realizada uma revisão bibliográfica onde o levantamento de dados visou transmitir a utili-
dade e empregabilidade desta tecnologia ainda pouco conhecida. Foi concluído que o entendimento desta 
tecnologia, de uso vasto e importante na Odontologia agrega resultados cada vez mais satisfatórios na 
prática clínica, e para isso se faz necessário o conhecimento das técnicas, efeitos terapêuticos e pontos de 
aplicação do laser de baixa intensidade.

LESÕES DE FACE PRODUZIDAS POR MORDEDURAS DE CÃO
RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA AYRES DE MELO1; JANAÍNA FREI-
TAS DE ANDRADE2; ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO2; RICARDO EUGÊ-
NIO VARELA AYRES DE MELO2; NELSON ALVES BERENGUER NETO3
1.FBV, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FOR, RECIFE, 
PE, BRASIL.
e-mail:berenguer_neto@hotmail.com

Palavras-chave: mordeduras; de cão; lesões de face
       
A mordedura que apresenta interesse mais frequente para o cirurgião é a ocasionada por animal doméstico. 
Este traumatismo possui alto índice de contaminação e pode provocar, além de infecções locais graves, al-
gumas doenças sistêmicas causadas por bactérias, vírus, rickettsias, protozoários e parasitas. Os ferimentos 
por mordeduras são tratados de forma um pouco diferente dos demais, já que estes possuem saliva rica em 
microbiota, sendo altamente propício à infecção, tornando assim seu tratamento bastante controvertido, 
principalmente no que se refere à sutura primária e à profilaxia de doenças infecto-contagiosas originadas 
a partir do contato da mucosa oral com a ferida do paciente. Este trabalho, com base em alguns casos clíni-
cos, tem por objetivo elucidar e explicar possíveis divergências a respeito do tratamento destes ferimentos. 
Paciente E.P.S., sexo masculino, 3 anos de idade, leucoderma, vítima de agressão física por cão da própria 
família. Foi socorrido para a emergência do Hospital da Restauração/Recife-PE no qual compareceu sob 
estado geral regular, deambulando, consciente, orientado, afebril, isocórico, eupnéico. Ao exame clínico 
foi verificado extenso ferimento em couro cabeludo, e ferimento corto-contuso em pavilhão auricular di-
reito com hemorragia profusa. Após lavagem rigorosa com soro fisiológico 0,9% e polivinilpirrolidona, a 
equipe removeu corpos estranhos do local, debridou os tecidos desvitalizados, promoveu a hemostasia e o 
fechamento imediato das lesões com o paciente sob anestesia geral. Foi indicada a vacinação profilática e os 
familiares foram orientados a observar o animal agressor por 10 dias. Não foi indicada profilaxia do tétano, 
pois a criança estava vacinada. Não houve complicação pós-operatória e a reparação da ferida obteve bom 
resultado estético. Os casos de mordeduras em face por cão devem ser tratados com fechamento imediato 
da lesão e medicação profilática.

LEVANTAMENTO DAS JURISPRUDÊNCIAS DE PROCESSOS DE RESPONSA-
BILIDADE CIVIL CONTRA CIRURGIÕES-DENTISTAS NOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA BRASILEIROS
RENALLY BEZERRA WANDERLEY E LIMA; VANDERLURCIA GOMES MO-
REIRA; ANDRÉIA MEDEIROS RODRIGUES CARDOSO; FERNANDA MARIA 
RODRIGUES NUNES; PATRICIA MOREIRA RABELLO; BIANCA MARQUES 
SANTIAGO
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:renally_18@hotmail.com

Palavras-chave: responsabilidade civil; odontologia legal; relações dentista-paciente

Com o aumento do número de ações movidas contra cirurgiões-dentistas no país, a caracterização dos 
processos civis que envolvem esses profissionais torna-se de fundamental importância. O objetivo desse 
trabalho foi realizar o levantamento das jurisprudências de responsabilidade civil promovidas pelo paciente 
contra o Cirurgião-Dentista (CD) nos estados brasileiros no período compreendido entre 2006 e 2011. 
Utilizou-se abordagem indutiva, com procedimento estatístico-descritivo e técnica de observação indireta. 
Os dados foram coletados nos sites dos Tribunais da Justiça de cada estado, sendo relativos à origem, à 
obrigação assumida, ao seu fundamento, ao agente e as especialidades mais emanadas. Realizou-se o cál-
culo da experiência processual a partir do número de processos por número de CDs inscritos nos Conselhos 
Federal e Regional de cada estado, procedendo-se à análise descritiva. A amostra foi constituída por 1046 
jurisprudências, tendo São Paulo e Rio de Janeiro contribuído com maior número: 373 e 330, respecti-
vamente. Em relação à origem, em 96,51% não foi possível à classificação e em 3,49% foi considerada 
Contratual. Especificando o tipo de obrigação, 9,51% consideraram a natureza de resultado, enquanto em 
77,57% essa informação não foi citada. A responsabilidade do CD foi definida como subjetiva em 14,31% 
das jurisprudências, mas em 70,33% a mesma não foi classificada. O coeficiente de experiência processual 
brasileiro foi de 4,23 e os estados que demonstraram os maiores valores foram: Rio de janeiro (11,75); 
Distrito Federal (6,81) e Rio Grande do Sul (5,49). Em relação às especialidades odontológicas, as mais 
citadas foram implantodontia (11,53%), prótese (9,3%), ortodontia (9,2%). Conclui-se que o coeficiente 
de experiência processual brasileiro é alto e que, apesar da ausência de informações em parte das jurispru-
dências, a responsabilidade do cirurgião-dentista normalmente é interpretada como subjetiva, de origem 
contratual, com obrigação de resultado.

LEVANTAMENTO DE LESÕES NA REGIÃO BUCOMAXILOFACIAL EM PERI-
CIADOS NO IML DE FEIRA DE SANTANA-BA, ENTRE 2007 E 2009
FELIPE RAFAEL RIOS OLIVEIRA MATOS; RODOLFO MACEDO CRUZ PI-
MENTA; MONA LISA CORDEIRO ASSELTA DA SILVA; JEIDSON ANTÔNIO 
MORAIS MARQUES; JAMILLY DE OLIVEIRA MUSSE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:fr_rafael@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; violência; epidemiologia

A violência configura-se atualmente como um problema de Saúde Pública de grande magnitude e trans-
cendência, constituindo um fenômeno de grande relevância social. A Odontologia fornece uma valiosa 
contribuição no contexto das perícias, no diagnóstico dos danos causados por lesões que acometem o com-
plexo bucomaxilofacial. Com o objetivo de levantar as principais lesões que acometeram esta região em 
vítimas de violência periciadas pelo Instituto Médico Legal de Feira de Santana, Bahia, foi realizado um 
estudo epidemiológico transversal através da coleta de informações nos laudos periciais de 260 indivíduos 
submetidos à perícia odontológica, nos anos de 2007 a 2009. Foram consultadas as características sócio- 
demográficas das vítimas; vínculo da mesma com o agressor; caracterização do instrumento; descrição das 
lesões quanto ao tipo e localização; avaliação do dano causado. Após a tabulação dos dados, realizou-se 
a análise estatística dos mesmos através do programa SPSS, versão 15.0. A maioria das vítimas pertenceu 
ao sexo masculino, era solteira, faioderma e apresentou idade entre 18 e 35 anos. Quanto ao tipo de lesão, 
houve destaque para o edema (14,8%), a fratura dentária (14,8%) e a luxação dentária (11,2%). As estru-
turas intra-orais mais afetadas foram os dentes e a mucosa labial, com 54,6% e 30,9%, respectivamente. 
No exame extra-oral, as regiões bucal (39%) e malar (10,3%) apresentaram um comprometimento maior. 
O emprego do instrumento contundente foi mais comum, na maioria das vezes, resultando em ofensa à 
integridade corporal ou à saúde da vítima, produzindo lesões corporais classificadas pelos peritos como 
leves. Tais informações, fruto do importante papel que desempenha o perito odontolegista, podem subsidiar 
o desenvolvimento de ações e políticas no combate à violência na área de saúde e de segurança pública.

LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE COMPÓSITOS ORTODÔNTICOS: ESTUDO IN 
VITRO
MIRELLA DE FÁTIMA LIBERATO DE MOURA1; MATHEUS MELO PITHON2; 
MARIA TERESA VILELA ROMANOS3; ROGÉRIO LACERDA DOS SANTOS1
1.UFCG, PATOS, PB, BRASIL; 2.UESB, JEQUIÉ, BA, BRASIL; 3.UFRJ, RIO DE 
JANEIRO, RJ, BRASIL.
e-mail:mirella_liberato@hotmail.com

Palavras-chave: compósitos; fluoreto de sódio; ortodontia

Os compósitos ortodônticos são amplamente utilizados para a colagem de acessórios e a liberação de flúor 
destes materiais é fundamental para auxiliar na prevenção das desmineralizações dentárias. Avaliou-se o 
comportamento de compósitos ortodônticos, quanto à capacidade de liberação e captação de flúor. Os ma-
teriais foram divididos em 3 grupos: 2 compósitos ortodônticos e 1 cimento de ionômero de vidro reforçado 
com resina utilizados para colagem de bráquetes ortodônticos, sendo: Grupo Q (Quick Cure, Reliance), 
Grupo A (Aqualite, OrthoSource) e Grupo OGLC (Ortho Glass LC, DFL), como controle. A liberação de 
flúor foi medida durante 28 dias (1h e 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias), através de um eletrodo íon seletivo conec-
tado a um analisador de íons. Para avaliação da recarga de flúor, os espécimes foram expostos a solução de 
fluoreto de sódio (1000 ppm de flúor) nos dias 28, 30, 31 e 32. A análise de variância (ANOVA) e o teste de 
Tukey foram utilizados para avaliação entre grupos (p< .05). Os resultados evidenciaram que os materiais 
atingiram o pico máximo de liberação de flúor com 24 h após a polimerização. Houve diferença estatística 
entre os grupos Q e A nos tempos de 1 h, 1, 3, 7, 14 dias e após recarga com flúor (p .05). Os grupos Q 
e A apresentaram diferença estatística com o grupo OGLC em todos os períodos (p .05). O compósito 
Quick Cure apresentou maior capacidade de liberação e captação de flúor inicial comparado ao compósito 
Aqualite. Ambos os compósitos apresentaram desempenho semelhante após 2 semanas.

MARCAS DE MORDIDA: AS MARCAS QUE FALAM
MONA LISA CORDEIRO ASSELTA DA SILVA; MARÍLIA DE MATOS AMORIM; 
CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE OLIVEIRA; ANA LUZIA OLIVEIRA 
BOCCANERA; JAMILLY DE OLIVEIRA MUSSE; JEIDSON ANTÔNIO MORAIS 
MARQUES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:mona.cordeiro@hotmail.com

Palavras-chave: marcas de mordida; identificação humana; odontologia legal

As marcas de mordida são definidas pela ABFO como um padrão representativo deixado em objetos ou 
tecidos por estruturas dentais de humanos ou animais. São frequentemente encontradas nas vítimas de 
homicídios, violência doméstica, violência sexual, sequestros, lutas e assaltos. Normalmente o agressor 
morde a vítima, mas ocasionalmente pode acontecer o contrário. Os dentes podem atuar como instrumentos 
contudentes ou cortocontudentes sendo mais frequente a observação de lesões cortocontusas. A marca de 
mordida humana é uma lesão circular, elíptica ou oval com formato de arco, separado em suas bases por 
espaços abertos, podendo apresentar, ou não, equimose central, diferente das mordidas causadas por ani-
mais que são caracterizadas por não existir vestígios de sucção, serem mais alongadas e maior profundidade 
das lesões produzidas pelos caninos. A ação dos arcos dentários contra uma superfície sólida pode dar 
origem a impressões que são únicas para cada indivíduo.Conceituar marcas de mordida, sua importância na 
odontologia legal e mostrar os métodos utilizados para relacionar a vítima ao suspeito. Foi realizada uma 
revisão de literatura nas principais bases de dados da internet com publicações atuais sobre o tema marcas 
de mordida, identificação odontolegal e odontologia forense, seguido de análise crítica de todos os artigos 
encontrados. As marcas de mordidas deixadas na pele, frutas e/ ou outros objetos, podem ser fundamentais 
na resolução de um crime, já que estas marcas são únicas para cada individuo. É necessário exame deta-
lhado intra e extra-oral na vítima e no suspeito, fotografia aproximada e a distância, coletar evidências de 
saliva utilizando a técnica do duplo suab, fazer a moldagem do suspeito e obter modelos de estudo e em 
cadáver se preciso tirar uma amostra de tecido, todos os procedimentos citados a cima devem ser seguidos 
para a identificação pelas marcas de mordida.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

37

FA54 

FA53 

FA52 

FA51 

FA50 

FA49 MEDIASTINITE DE ORIGEM ODONTOGÊNICA
TATIANE FONSECA FARO1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; 
PRISCILLA FLORES DA SILVA2; NEREU BARREIRA DE AGUIAR FILHO2; 
GABRIELA MADEIRA ARAUJO1; SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO2
1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPI-
TAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianefonsecafaro@gmail.com

Palavras-chave: mediastinite; infecção odontogênica; tratamento

As infecções odontogênicas são aquelas que têm origem nas estruturas que constituem os dentes e o pe-
riodonto. A maioria dessas infecções é de natureza multimicrobiana, já que a cavidade bucal é um meio de 
flora residente normal muito vasta. A angina de Ludwig é uma celulite frequentemente originada de uma 
infecção odontogênica classicamente localizada no segundo e terceiro molares inferiores, que envolve os 
espaços submandibular, sublingual e submentoniano. A sintomatologia típica inclui dor, aumento de vo-
lume em região cervical, disfagia, odinofagia, trismo, edema do assoalho bucal, protrusão lingual, febre, 
linfadenopatia e calafrios. Embora raro, o quadro de Angina pode levar a uma mediastinite quando a infec-
ção atinge os planos das fáscias da cabeça e do pescoço, infiltra-se para o mediastino, ao longo das fáscias 
cervicais, facilitada pela gravidade, respiração e pressão intratorácica negativa. O trajeto anatômico mais 
comum da propagação da infecção é pelo espaço faríngico lateral do espaço retrovisceral (retrofaríngico), 
estendendo-se inferiormente ao mediastino; isso ocorre em 70% dos casos. Diante disso, este trabalho tem 
como objetivo apresentar o caso do paciente W.S.B.N que chegou ao serviço de emergência do Hospital 
da Restauração, ao exame clínico foi possível identificar dificuldade respiratória e infecção dos espaços 
submandibulares, sublinguais, submentuais do lado direito. Através da tomografia foi detectado o envolvi-
mento da infecção ao longo das fáscias cervicais com envolvimento do mediastino. Diante desse quadro, 
o paciente corria 50% de risco de morte, porém hoje encontra-se internado com quadro estável. Portanto, 
o diagnóstico preciso das infecções odontogênicas é imprescindível para o estabelecimento de terapia ade-
quada o mais rápido possível, evitando desta forma maiores complicações para o paciente, que apesar de 
serem infreqüentes não devem ser desconsideradas devido à sua morbidade.

MODALIDADES DE TRATAMENTO DO TUMOR ODONTOGÊNICO CERATO-
CÍSTICO - REVISÃO DE LITERATURA
ANA PAULA VERAS SOBRAL; TACIANA EMÍLIA LEITE VILA-NOVA; MICHE-
LE XAVIER DO AMARAL; JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; ELIZIANE 
SAMPAIO DE SOUZA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:jefferson_rt@hotmail.com

Palavras-chave: patologia; cirurgia; tumores

O Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC) representa uma entidade clínica bem distinta, com caracterís-
ticas microscópicas definidas e alta tendência à recidiva. Pode se associar a outras afecções sob a forma de 
síndrome (Síndrome do Carcinoma Nevóide Basocelular ou de Gorlin-Goltz). Acredita-se que tal patologia 
possa se originar da lâmina dentária, ou de seus restos, ou a partir de células basais hamartomatosas do 
epitélio oral. O TOC exibe uma área radiolúcida, com margens escleróticas frequentemente bem definidas. 
Lesões grandes, particularmente no corpo posterior e ramo da mandíbula podem ser multiloculadas. O 
diagnóstico de TOC baseia-se nas características histopatológicas, pois apesar de sugestivos, os achados 
radiográficos podem simular um cisto dentígero, um cisto radicular ou outra entidade patológica. Vários 
métodos de tratamento têm sido relatados desde o conservador à cirurgia radical. Somente a enucleação 
e a marsupialização estão relacionadas ao grande número de recorrência. Várias modalidades terapêuticas 
têm sido descritas para diminuir o potencial de recorrência dessas lesões, incluindo a osteotomia periférica, 
tratamento do sítio cirúrgico com a solução de Carnoy´s, eletrocauterização, crioterapia e ressecção. A 
descompressão e/ou marsupialização apresentam uma elevada taxa de sucesso em relação aos tratamentos 
menos conservadores, pois promovem uma menor morbidade e preservam estruturas importantes, como 
unidades dentárias e nervos. O presente trabalho tem como objetivo, através de uma revisão de literatura, 
esclarecer e orientar qual a melhor forma de tratamento para o Tumor Odontogênico Ceratocístico.

MUCOSITE: DEFINIÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO
MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA1; MARIA EMÍLIA ESPINDOLA2; EDVAL 
JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA3; EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR1
1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3.HMJ, JA-
BOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL.
e-mail:claraborba@gmail.com

Palavras-chave: mucosite; laserterapia; tratamento citoredutivo

A mucosite é uma inflamação da mucosa oral, sendo esta uma sequela dos tratamentos citoredutivos como 
a quimioterapia e a radioterapia. Essas terapias atingem não só as células cancerígenas bem como todas de 
rápida replicação, como é o caso das células da mucosa oral, levando assim ao aparecimento da mucosite, 
que se inicia como eritema, edema e sensibilidade aumentada a alimentos quentes e ácidos. A sua progres-
são leva ao aparecimento de úlceras, que são extremamente dolorosas e são recobertas por uma pseudo-
membrana, podendo levar o paciente a um quadro de desnutrição devido à dificuldade de ingerir alimentos 
e assim levando-o a uma imunodepressão, prejudicando assim seu tratamento antineoplásico, por vezes 
chegando até a interrompê-lo. A mucosite pode acometer a mucosa jugal, labial, palato e dorso da língua. 
Assim como o tratamento, a prevenção da mucosite é comumente feita através da terapia com laser de baixa 
intensidade, onde o cirurgião-dentista calcula a dose necessária e as seções. Esta terapia vem mostrando 
resultados satisfatórios por estimular o tecido a uma cicatrização mais rápida e por ser anti-inflamatória. Os 
pacientes que fazem profilaxia com a laserterapia dificilmente desenvolvem a mucosite oral. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica onde o levantamento de dados visou uma definição e a forma preventiva e de tra-
tamento mais utilizada na Odontologia. Concluiu-se que a mucosite é uma patologia devido a um tratamen-
to antineoplásico, pois este atinge todas as células de rápida replicação sendo estas saudáveis ou não, e que 
a melhor forma de prevenir bem como de tratar a mucosite é através da laserterapia de baixa intensidade.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA
VERIDIANA CORREIA ALMEIDA; GILVÂNIO JOSÉ LIMA JÚNIOR; MARCOS 
AURÉLIO VASCONCELOS LIMA JÚNIOR
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:veri.almeida@hotmail.com

Palavras-chave: saúde coletiva; art; cárie

A Odontologia contemporânea privilegia a prevenção e procedimentos menos invasivos, baseados na ma-
nutenção dos tecidos sadios remanescentes. As técnicas passaram a ser cada vez mais simplificadas, redu-
zindo gastos com o tempo e recursos financeiros, sobretudo nos serviços públicos, onde há uma demanda 
reprimida ocasionada pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Em situações de maior dificuldade, 
sejam elas operacionais e/ou financeiras, o cirurgião-dentista, deve levar em consideração o uso de técni-
cas alternativas, porém eficazes, como é o caso da remoção química e a técnica restauradora atraumática 
(ART), técnicas essas, que surgiram em meados da década de 70, baseadas em evidências científicas, com 
uma proposta inovadora, ética e humanista, com intuito de oferecer atenção odontológica às populações 
que não contavam com esses atendimentos, seja por causa de ausência de eletricidade, recursos financeiros, 
equipamentos, profissionais especializados, entre outros. São técnicas minimamente invasivas, que não 
necessitam de instrumentos rotatórios, o que permite sua aplicação em locais desprovidos de equipamentos 
odontológicos, contribuindo assim para um maior número de atendimentos e consequentemente a melhoria 
da saúde e qualidade de vida das pessoas. É objetivo deste trabalho divulgar essas técnicas, sobretudo for-
necendo aos profissionais e estudantes de Odontologia as informações necessárias para execução dos meios 
alternativos de tratamento da cárie dentária.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DOS CISTOS INTRA-ÓSSEOS - REVISÃO DE 
LITERATURA
JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; ANA PAULA VERAS SOBRAL; MICHELE 
XAVIER DO AMARAL; ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA; TACIANA EMÍLIA 
LEITE VILA-NOVA; ROBERTA RENATO DE SOUZA TAVARES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:jefferson_rt@hotmail.com

Palavras-chave: cistos; diagnóstico; bucomaxilofacial

Os ossos constituem um tecido com intenso metabolismo, apresentando caráter dinâmico de constante 
remodelação, renovação e adaptação a requerimentos fisiológicos e ambientais. Os ossos maxilares desta-
cam-se do esqueleto geral pela função específica de abrigar os dentes, sustentar o osso alveolar e conviver 
com os tecidos especializados na formação, erupção e manutenção dos dentes na maxila e mandíbula. 
Tais estruturas podem ser acometidas por vários processos patológicos, entre eles, os cistos. Os cistos dos 
maxilares são lesões caracterizadas por uma cavidade neoformada, preenchida por líquido, revestida por 
uma parede interna epitelial e outra externa, conjuntiva. Desenvolvem-se segundo um mecanismo degene-
rativo, que induz a ativação de resíduos epiteliais presentes dentro dos ossos maxilares. Os cistos tendem 
a aumentar de volume, às expensas do tecido ósseo que os envolve; as corticais podem sofrer considerável 
expansão, até que sejam totalmente erodidas. Seus comportamentos podem ser agressivos, dependendo do 
tipo histológico. Para fins diagnósticos, é necessário uma anamnese e exame clínico apurado somado à soli-
citação de exames complementares. A maioria dos casos é assintomática em fases iniciais, sendo os exames 
complementares de grande valia no diagnóstico precoce. As radiografias intra-orais são efetivas nos casos 
de lesões pequenas, entretanto lesões maiores, a radiografia panorâmica e/ou tomografia computadorizada 
são necessárias para avaliar com precisão a extensão da lesão e grau de comprometimento das estruturas 
adjacentes. A ressonância magnética e técnica da punção/aspiração são utilizadas para verificar a consistên-
cia e o tipo de conteúdo cístico. O objetivo desse trabalho é abordar através de uma revisão de literatura os 
métodos de diagnóstico das lesões císticas intra-ósseas dos ossos gnáticos.

O IMPACTO DAS INFLUÊNCIAS DA ESCOLA, FAMILIA E MÍDIAS ADOLES-
CENTES NA AVALIAÇÃO DE HÁBITOS E COMPORTAMENTOS ALIMENTA-
RES ENTRE ADOLESCENTES
MICHEL GOMES DE MELO; JOSEPH ALEIXO; ANDRESA GOMES ALVES; TA-
TIANA BERTULINO DA SILVA; FLÁVIA NASSAR DE VASCONCELOS; ROSA-
NA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:michelenfermagem2009@hotmail.com

Palavras-chave: adolescente; hábito alimentar; comportamento alimentar

Hábitos alimentares são as formas como os indivíduos selecionam, consomem e utilizam os alimentos 
disponíveis. Já o comportamento alimentar não deve ser encarado apenas como o conjunto de práticas 
observadas empiricamente - tipo e freqüência alimentar - mas inserido nas suas dimensões sócio-culturais 
e psicológicas. Descrevem-se as influências da escola, família e mídias sobre os hábitos e comportamentos 
alimentares de adolescentes de 14 anos de idade, alunos de escola estaduais e particulares da cidade do 
Recife. A amostra foi composta de 1.217 adolescentes que foram avaliados através de um questionário de 
auto aplicação, no intuito de estimar os hábitos alimentares, identificando os alimentos mais consumidos, 
preferenciais e rejeições alimentares; nível de influência das pessoas que convivem com os adolescentes nas 
suas escolhas e opções alimentares; fontes de informação sobre nutrição e da situação e lugares onde tinham 
suas refeições. Dos sete grupos de alimentos analisados, o mais consumido foi o grupo 7, correspondendo 
aos açúcares e doces (94,3%). Entre os alimentos preferidos, o maior percentual foi registrado no grupo 6, 
dos óleos e gorduras (82,9%). Com relação à aversão alimentar, o grupo 2, das hortaliças e leguminosas 
registrou o maior percentual (55,5%). Na avaliação do grau de influência na escolha da sua alimentação, a 
mãe foi considerada como muito importante pela maioria (67,3%). Com relação às fontes de informação 
sobre alimentação, o maior percentual correspondeu ao item família (37,7%). Os adolescentes pesquisados 
mostraram maior preferência e alto consumo de fontes de carboidrato e proteínas; e aversão a vitaminas 
e minerais (hortaliças e leguminosas). Além disso, foi observado que as relações familiares foram apre-
sentadas como grandes influenciadoras dos hábitos alimentares dos adolescentes, destacando-se o papel 
inexpressivo da escola e do professor, superado pelas mídias adolescentes.
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FA55 O PERFIL DA SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE NA UBS JOSÉ QUINTILIA-
NO, ARACAJU – SE
NAYANE CHAGAS CARVALHO; ANA CÉLIA DÓRIA OLIVEIRA; SÉRGIO RI-
CARDO CRUZ FONSECA; ALISSON AUGUSTO GOIS ALMEIDA; MARIA AU-
XILIADORA SILVA PEREIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:nanynha_malu@hotmail.com

Palavras-chave: adolescente; saúde bucal; assistência odontológica

O nível de conhecimento da população sobre saúde bucal é um dado importante para o planejamento e a 
avaliação das ações de saúde bucal, embora por si só, o conhecimento não garanta mudança de comporta-
mento duradouro; sabe-se que medidas mais amplas envolvendo mudanças no ambiente social são funda-
mentais. O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de atenção à saúde bucal dos adolescentes 
que frequentam a Unidade de Saúde da Família José Quintiliano Sobral, no município de Aracaju-SE. O 
respaldo ético deste estudo foi concedido pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 
Sergipe Nº CAAE – 0149.0.107.000-10. A pesquisa de caráter não-experimental foi realizada a partir de 
levantamento de dados por meio de questionários aplicados de maneira direta a trinta adolescentes de doze 
a quinze anos durante os meses de fevereiro e março de 2011, onde foram avaliadas as preocupações dos 
adolescentes com a saúde oral e verificação das práticas de higiene oral. Contudo, o material analisado 
despertou a atenção para diversos aspectos encontrados com relação à valorização e percepção da saúde 
bucal visto que 100% (n = 30) relataram a importância em cuidar dos dentes embora apenas 33% (n = 10) 
procuraram atendimento odontológico e somente 17% (n = 5) acharam que o sorriso afeta seu relaciona-
mento interpessoal. Concluímos que esta pesquisa permitiu conhecer as motivações para os adolescentes 
preservarem sua saúde bucal e fortalecer o conhecimento da importância das ações programáticas, o que 
acreditamos ser muito válido no intuito de desenvolvermos a promoção de saúde oral através da educação 
em saúde.

OCORRÊNCIA DE PERIODONTOPATÓGENOS EM BRASILEIROS PORTADO-
RES DE PERIODONTITE CRÔNICA
RAPHAELA MENDONÇA DE LUNA; RENATA CIMÕES JOVINO SILVEIRA; 
PAULO ROBERTO ELEUTÉRIO DE SOUZA; RAYANNE SORAIA AGUIAR DE 
MELO; BRUNA DE CARVALHO FARIAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raphaelamluna@gmail.com

Palavras-chave: pcr; periodontite; patógenos

Avaliar a presença dos periodontopatógenos que formam o complexo vermelho - Tannerella Forsythia (Tf), 
Porphyromonas gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td) e Aggregabacter actinomycetemcomitans (Aa) - 
em pacientes portadores de periodontite crônica. A amostra foi constituída de 29 pacientes com diagnóstico 
clínico e radiográfico de periodontite crônica de acordo com os critérios da AAP (2000). Todos os dentes 
foram sondados em seis sítios para registro de profundidade, perda de inserção clínica e sangramento após 
sondagem. As amostras para análise microbiológica foram coletadas dos 4 sítios de maior profundidade 
de sondagem para cada paciente, totalizando 116 amostras. Estas amostras foram processadas através da 
técnica de PCR convencional e foram observados os seguintes resultados: 46,6% apresentaram resultado 
positivo para a bactéria Pg, 41,1% para Tf, 33,6% para Td e 27,6% para Aa. Não se verificou associação 
significante entre a presença de periodontopatógenos e as variáveis faixa etária, sexo e sangramento à 
sondagem. Para a bactéria Pg verificou-se associação significante (p<0,05) com a variável placa visível e a 
presença das bactérias Pg e Tf foi mais prevalente (p<0,05) em bolsas periodontais maior ou igual a 8mm. 
Nos sítios com profundidade maior ou igual a 8 mm, foram observadas com maior freqüência as combina-
ções Pg + Tf (23,2%) e Pg + Tf + Td (20%). Foram estatisticamente significantes (p<0,05) as associações 
entre a presença simultânea das bactérias Aa + Pg, Aa +Tf, Pg + Tf e Tf + Td.. Conclui-se que as bactérias 
analisadas, principalmente as do complexo vermelho, estiveram fortemente relacionadas com a periodonti-
te crônica e que as bactérias Pg e Tf foram mais freqüentes em bolsas periodontais mais profundas.

OFICINA DO SORRISO: PROMOÇÃO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ARTE TEA-
TRAL DO CLOWN PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL
TATIANA TORRES PONTES; NATHALIA DE MIRANDA LADEWIG; MARIA 
CARLLA AROUCHA LYRA; JULIANELLY ALVES BISERRA; RODOLFO MANI-
ÇOBA ALMEIDA; CLEIDE MARIA BATISTA RODRIGUES
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:tatiana_tpontes@hotmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; lúdico; integralidade

A saúde bucal adquire maior importância quando se fala em qualidade de vida da população, sendo ne-
cessária a busca por mecanismos que ampliem o âmbito de suas ações e viabilizem mudanças no perfil 
epidemiológico brasileiro. Diante disto, oportunizar o acesso a informações de orientação, prevenção e 
incentivo aos cuidados com a saúde bucal a crianças em situação de vulnerabilidade social, torna-se rele-
vante e cumpre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Como forma de facilitar a assimilação e 
aprendizagem pela criança, a exploração de uma ferramenta lúdica, como a Arte Teatral do Clown, pode-se 
revelar valiosa, não só no tocante à educação em saúde, mas também como meio aproximativo das relações 
interpessoais. O Clown se veste na possibilidade de tudo ser permitido e se relaciona com a criança por 
meio da “veia cômica” e das situações criadas e estabelecidas pela arte de fazer rir. A Oficina do Sorriso 
teve como objetivo incentivar e orientar de forma lúdica crianças em situação de vulnerabilidade social em 
relação aos cuidados com a saúde bucal, na perspectiva de promover saúde em geral, educação e cidadania, 
de forma integral, intersetorial e interdisciplinar. O alicerce metodológico, referenciado na pesquisa quali-
tativa, objetivou subsidiar as abordagens grupais, tendo como público alvo crianças e adolescentes entre 7 
e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. As ações foram realizadas por estudantes caracterizados 
segundo a Arte Teatral do Clown, utilizando músicas e brinquedos como materiais metodológicos. O Pro-
jeto possibilitou identificar, na prática, a operacionalização dos princípios da integralidade e acessibilidade 
apregoados pelo SUS. Articular a Arte do Clown à saúde bucal aproxima o profissional da criança, possibi-
litando uma relação mais confiante, afetuosa e verdadeira, desmistifica o medo e amplia os conhecimentos 
sobre a importância do cuidado em saúde, revelando-se um meio efetivo de se promover saúde de forma 
sólida e duradoura.

OS BENEFÍCIOS DO USO DA LASERTERAPIA NA IMPLANTODONTIA
TUANNY RAPHAELLE BACELAR; GABRIELA ALVES DE LIMA; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS; MANOEL ELIZIO BACELAR FILHO; MARLENY ELI-
ZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tuannybacelar@hotmail.com

Palavras-chave: biomodulação laser; implante; reparo ósseo

O Laser vem se mostrando um excelente auxiliar terapêutico para a Odontologia. A utilização dos Laseres 
na área odontológica tem diminuído o número de doenças orais e alcançado, resultados positivos nas diver-
sas especialidades, tais como na Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Cirurgia, Implantodontia 
etc. Estudos têm evidenciado efeitos positivos da Laserterapia sobre o processo de reparo de tecidos moles 
e duros. O objetivo deste trabalho é contribuir para o esclarecimento dos profissionais da área, com infor-
mações e orientações a respeito das indicações clínicas da Laserterapia na Implantodontia, baseado em 
pesquisas e experiências clínicas, bem como na literatura. A Laserterapia apresenta uma série de indicações: 
1. Como coadjuvante do tratamento convencional, no pré-operatório, precedendo a anestesia promovendo 
um efeito analgésico; 2. No trans e no pós-operatório com finalidade de se obter uma maior velocidade de 
reparação tecidual pelo aumento de ATP celular, contribuindo assim para o fenômeno de imbricamento 
ósseo em menor espaço de tempo para a colocação da prótese sobre implante; 3. Alívio da dor, por liberação 
de endorfinas; 4. Redução da inflamação, pela diminuição da produção de prostaglandinas, promovendo 
um pós-operatório praticamente isento de dor, com processo inflamatório suficiente para iniciar a reparação 
sem a presença de edema, evitando o uso de fármacos. Conclui-se que os efeitos terapêuticos do Laser, 
variam de forma individual. Como toda técnica, porém, é fundamental que o profissional conheça bem 
seus princípios básicos, principalmente porque os efeitos e o mecanismo de ação do Laser são complexos. 
O Laser mais indicado na Implantodontia é o Diodo de 830nm, operando com uma potência entre 40 e 
100mW. A dosimetria protocolada é de 6 - 16 J/cm2 (dose por sessão, dividida em quatro pontos), aplicando 
de forma contínua (CW), pontual e/ou varredura, duas vezes por semana, durante duas a quatro semanas.

 PERCEPÇÃO DE DISCENTES DURANTE VISITAS DOMICILIARES REALIZA-
DAS A IDOSOS QUE RESIDEM EM ESTADO DE CO-RESIDÊNCIA.
MAYANA MOURA SANTOS; LEANDRO PEREIRA ALVES; ALBA BENEMÉRITA 
ALVES VILELA; KLÉRYSON MARTINS SOARES FRANCISCO; CEZAR AU-
GUSTO CASOTTI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, JEQUIÉ, BA, BRASIL.
e-mail:mayanamouras@yahoo.com.br

Palavras-chave: saúde bucal; autopercepção; idosos

Desempenhar atividade domiciliar requer dos pesquisadores treinamento apropriado que os possibilite, a 
partir de um olhar sistêmico, identificar problemas/situações vivenciados por estes indivíduos e, de forma 
ética, pensar alternativas para solucioná-los. Relato de experiência vivenciada por bolsistas de iniciação 
científica durante coleta de dados sobre o estado e a autopercepção de saúde bucal de idosos que habitam 
em estado de co-residência em um bairro de periferia do município de Jequié-BA. Trata-se de um relato de 
experiência relacionado a atividades desenvolvidas com idosos que habitam em estado de co-residência.
Todos os idosos que residem em estado de co-residência na área de abrangência de uma USF foram iden-
tificados no mapa da área.Deu-se início à coleta dos dados da autopercepção e condição de saúde bucal 
desses idosos após assinatura do TCLE. Durante o período em que se procedeu a coleta de dados os bolsis-
tas relatavam, ao termino de cada visita, as suas percepções/angústias em um diário de campo. Os idosos 
se mostraram receptivos no acolhimento aos pesquisadores. Mesmo sendo a grande maioria dos idosos 
desdentados somente um pequeno percentual destes apresentou restrições à remoção da prótese para se 
proceder o exame. Percebeu-se dificuldade dos que relataram ser alfabetizados em assinar o nome, evi-
denciando um alto percentual de analfabeto funcional. A solidão encontra-se presente apesar de residirem 
em estado de co-residência. Muitos dos idosos visitados contribuem de forma muito significativa com o 
orçamento do domicílio em que residem, sendo em algumas situações a única fonte de renda. Percebeu-se 
que nem sempre viver em estado de co-residência se traduz em proteção e amparo para estes idosos. A 
autopercepção e condições de saúde bucal dos idosos visitados é precária. Identificamos, ainda, sinais de 
solidão, desamparo, descaso e exploração financeira contra idosos que residem em estado de co-residência.

PONTOS DE CONTATO EM DENTES POSTERIORES: COMO OBTER SUCESSO 
CLÍNICO EM RESTAURAÇÕES COM RESINAS COMPOSTAS?
PEDRO IGOR FERREIRA; ANA RAQUEL ROCHA; CHARRY ALVES DA SILVA; 
JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEIRÔA; RODI-
VAN BRAZ
UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; ponto de contato; dentes posteriores

Devolver a integridade funcional de dentes com faces proximais comprometidas exige do profissional a 
realização de manobras clínicas capazes de restituir a forma e, acima de tudo, restabelecer a superfície de 
contato entre os dentes adjacentes. Este, mostra-se de extrema importância para a manutenção da saúde 
periodontal, prevenindo a impacção alimentar e a compressão excessiva da papila gengival. A preservação 
do contorno natural dos dentes, quando não levada em consideração, pode acarretar um estrangulamento 
da papila interdentária, levando a uma resposta hiperplásica, associada à inflamação, edema, alteração de 
cor e comprometimento da morfologia da gengiva e, quando não corrigido, a uma periodontite. Restaura-
ções inadequadas, principalmente pela deficiência do contato proximal e até mesmo pela sua localização 
incorreta, dentre outros fatores, podem favorecer a impacção alimentar conseqüentemente acarretando 
doença periodontal. A colocação incorreta ou ausência da matriz e cunha de madeira constituem fatores 
que levam a ausência do ponto de contato. Uma das maiores dificuldades na execução de uma restauração 
ocluso-proximal com resina composta diz respeito à obtenção de contatos proximais adequados, devido 
à consistência e a falta de resistência à compactação desse material. O objetivo do trabalho é mostrar os 
diversos meios de obtenção adequada do ponto de contato durante procedimentos restauradores com resina 
composta em dentes posteriores, como: matrizes universais e individuais; cunhas tradicionais e especiais; 
instrumentais de contato. Desse modo, as restaurações de classe II terão sua longevidade aumentada devido 
ao restabelecimento adequado do contorno e contato do elemento dentário.
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FA61 POTENCIALIZAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA TERAPIA FOTODINÂ-
MICA NA PRESENÇA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY 
LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bruna_paloma@msn.com

Palavras-chave: terapia fotodinâmica; microorganismos; endodontia

Comparar os efeitos antimicrobianos da terapia fotodinâmica associada ao peróxido de hidrogênio (H2O2), 
sob micro-organismos do sistema de canais radiculares: Cândida albicans (C.a), Staphylococcus aureus 
(S.a), Pseudomonas aeruginosas (P.a), e Enterococcus faecalis (E.f). Foi preparado um pool microbiano, e 
retiradas alíquotas de 200µL que foram transferidas para placas de cultura com 24 poços para a realização 
dos tratamentos, dividindo-se em grupos experimentais (n=10): Grupo controle negativo: formado por 
solução salina estéril; Grupo controle positivo: formado pelo pool microbiano; Grupo 1: formado pelo pool 
microbiano que receberam a ação de 20µL do corante azul de metileno a 50 micromolar por 2 minutos e 
exposição do laser por 3 minutos com λ= 660nm, 100mW e 9J; Grupo 2: formado pelo pool microbiano 
que receberam a ação de 20µL do corante associado a 1M de H2O2 por 10 minutos seguido de exposição 
do laser por 3 minutos. Para se avaliar a ação antimicrobiana dos tratamentos, as amostras foram semeadas 
em meios de cultura e as placas de Petri incubadas a ± 37ºC por 48h, sendo em seguida realizada a conta-
gem das colônias e os resultados submetidos ao teste Two-way ANOVA. Os resultados obtidos mostram 
que a terapia fotodinâmica em associação com peróxido de hidrogênio, produziu uma redução microbiana 
entre os micro-organismos testados, sendo significativamente maior para P. aeruginosas (p <0,0001) e C. 
albicans (p<0,05). Assim, concluímos que a combinação do fotossensibilizador com o H2O2 potencializou 
a eficiência da terapia fotodinâmica.

PREVALÊNCIA DE CONHECIMENTOS SOBRE A RELAÇÃO DE CEFALÉIA E 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; JOSÉ JUSTI-
NO DA SILVA JÚNIOR; KEYLA MARINHO DE PAIVA; ELIZABETH ARRUDA 
CARNEIRO PONZI
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priska_mt@hotmail.com

Palavras-chave: prevalência; cefaléia; dtm

Avaliar os conhecimentos dos alunos dos cursos de Fisioterapia, Medicina e Odontologia sobre a relação 
entre cefaléia e DTM (disfunção temporomandibular), verificando se existem diferenças significativas entre 
o conhecimento dos alunos dessas três graduações. Articulação Temporomandibular (ATM) é um elemento 
do sistema estomatognático formado por várias estruturas internas e externas, capaz de realizar movimen-
tos complexos. A mastigação, a deglutição, a fonação e a postura, dependem muito da função, saúde e 
estabilidade da articulação para funcionarem de forma adequada. Os fatores precipitantes podem fornecer 
uma orientação quanto à causa da cefaléia, entre esses fatores estão incluídos cirurgias dentárias e tensão. 
A mastigação do alimento comumente desencadeia nevralgia do trigêmeo. Essas atividades desencadeiam 
também a dor em pacientes com disfunção temporomandibular. Concordaram em participar da pesquisa 
120 alunos de Fisioterapia, 240 de Medicina e 240 alunos de Odontologia, de ambos os sexos, e que 
estivessem cursando o ciclo profissional na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Seus conheci-
mentos foram aferidos através do preenchimento de um questionário contendo 14 questões “fechadas” de 
múltipla escolha. Para análise dos dados foram realizadas distribuições absolutas e percentuais (técnicas 
de estatística descritiva), e foram utilizados testes estatísticos: Qui quadrado ou exato de Fisher. Os alu-
nos do curso de Odontologia demonstraram melhores resultados quando comparados aos de Medicina e 
de Fisioterapia. Estatisticamente não houve discrepância relevante entre os conhecimentos dos alunos de 
Fisioterapia e Medicina.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AO TRAUMA DENTAL EM ESCOLAS PÚBLI-
CAS DA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE
GABRIELA MADEIRA ARAUJO; LÍVIA MIRELLE BARBOSA; BELMIRO CA-
VALCANTI DO EGITO VASCONCELOS
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gmabaixinha@hotmail.com

Palavras-chave: traumatismo; alvéolo-dental; conhecimento

O traumatismo alvéolo-dentário é atualmente considerado um problema de saúde pública devido a alta pre-
valência e capacidade de acarretar prejuízos para a vida dos pacientes envolvidos. A escola é um ambiente 
com alta prevalência desse tipo de traumatismo. Nesse ambiente é comum colisões entre crianças, contra 
objetos, quedas e acidentes durante prática esportiva, dessa forma o atendimento imediato das crianças 
vítimas de traumatismo alvéolo-dentário é realizado por pessoas leigas, a exemplo dos professores. Deste 
modo torna-se de fundamental importância a avaliação de professores, leigos responsáveis pelas crianças 
durante o período escolar, em relação aos conhecimentos e à conduta adequada frente a um traumatismo 
alvéolo-dentário entre os alunos. O objetivo principal deste projeto foi orientar essa população quanto ao 
trauma dentário e suas repercussões. Esclarecendo sobre os primeiros cuidados a serem tomados frente 
ao trauma dentário antecedendo o tratamento definitivo a ser realizado por cirurgiões-dentistas e visou 
promover a redução da prevalência do trauma dentário. Por se tratar de uma pesquisa-ação, este projeto 
foi dividido metodologicamente em três fases, primeira fase com aplicação de questionário para avaliação 
do nível de conhecimento dos professores frente à problemática. Uma segunda, a realização de atividades 
educativas sobre conduta da população leiga diante de trauma dentário, utilizando-se palestras e treinamen-
tos. E finalizando com uma terceira fase em que há a aplicação do mesmo questionário para avaliação do 
índice de compreensão do tema apresentado. O espaço da amostra foi composto por 10 escolas públicas 
do município de Camaragibe, onde se atingiu uma população de 127 professores em primeira fase e 81 em 
terceira fase. Concluiu-se a falha existente no nível de informação dos professores em relação ao trauma 
alveolar e as condutas frente à problemática, bem como a eficácia quanto ao aprendizado do professor após 
fechamento do projeto.

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCO-
ÇO SUBMETIDOS A TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CENTRO DE ONCO-
LOGIA DE SERGIPE
SUSE MARA SANDES PIRES1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; THIAGO DE 
SANTANA SANTOS3; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; RICARDO 
LUIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR1; ALLAN ULISSES CARVALHO 
DE MELO1
1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.USP, 
SAO PAULO, SP, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:susesandes@hotmail.com

Palavras-chave: qualidade de vida; pacientes com câncer; tratamento oncológico

A qualidade de vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço é fortemente diminuída, devido a 
localização anatômica, além disso, poucos são os estudos na população do Brasil. O objetivo desta pes-
quisa, pioneira no nordeste brasileiro, foi avaliar a qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço submetidos a tratamento oncológico no Centro de Oncologia de Sergipe Hospital João Alves Filho, 
utilizando o questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington. Os dados foram coletados 
em entrevistas guiadas pelo instrumento e foram analisados de forma qualitativa e quantitativa pelo teste 
qui-quadrado e correlação bivariada de Spearman. A população estudada na sua maioria é do gênero mas-
culino, velha, analfabeta, ex-fumantes e consumidores de álcool. O tratamento mais freqüente foi a radiote-
rapia (81,4 %), isolado ou associado a outra terapia oncológica, e foi também a que mais afetou a qualidade 
de vida do grupo. Dentre as variáveis contidas no instrumento, a saliva foi a maior queixa dos pacientes, 
seguida de paladar, fala, deglutição, dor, tendo forte relação com o tempo e tipo de terapia. Na correlação 
entre as variáveis do instrumento há relação significante (p < 0,01) entre dor e as variáveis de envolvimento 
psicológico, humor, ansiedade, recreação, além da correlação entre a mastigação com deglutição e paladar, 
fala e saliva. A radioterapia foi o tratamento que mais afetou a qualidade de vida do grupo. Conclui-se que 
a qualidade de vida dos pacientes oncológicos é fortemente diminuída pela doença, pelo efeito colateral e 
tempo do tratamento oncológico.

PSORÍASE: INCIDÊNCIA E PERFIL DAS LESÕES ORAIS E CORRELAÇÃO 
COM ESTRESSE EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESTUDOS 
DERMATOLÓGICOS DO RECIFE
MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO; DANIELLE MELO OLIVEIRA; ANA PAULA 
VERAS SOBRAL
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:malukinhax3@gmail.com

Palavras-chave: psoríase; estresse; lesão

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a pele; consiste em uma doença 
multifatorial determinada por fatores exógenos e hereditários. Por muitos anos, tem sido alegado que a 
doença não afeta a mucosa oral. Atualmente, o envolvimento da cavidade oral é considerado raro. Diante 
da grande incidência desta doença na população mundial é de suma importância que o cirurgião-dentista 
saiba diagnosticar as manifestações orais da psoríase. Este estudo tem como objetivo avaliar a incidência e 
perfil das lesões orais e correlacionar o estresse nos pacientes portadores de psoríase atendidos no Cento de 
Estudos Dermatológicos do Recife – CEDER. Para tanto foi realizado estudo de campo, clínico-epidemio-
lógico, tipo transversal. Foi utilizado questionário para obtenção dos dados demográficos pessoais, o nível 
de estresse e a história natural da doença, bem como realizado exame clínico. Foram atendidos 31 pacien-
tes, observados com relação ao sexo masculino e idade variando entre 5 e 72 anos de idade, em relação ao 
grupo étnico não observou-se diferenças. 12,9% (n=4) apresentam lesões orais, sendo 3 pacientes do sexo 
masculino e na 3ª década de vida. Com relação ao tipo de lesão, a língua fissurada (LF) em associação a 
língua geográfica foi a lesão oral presente. A LF parece estar associada ao avanço da idade, e não ao surgi-
mento precoce ou tardio das lesões em pele da psoríase. Nos pacientes portadores de lesão oral, 2 relataram 
história familiar, em 2 visualizou-se lesão em pele, na maioria em forma de placa, há mais de 10 anos 
motivo pelo qual faziam uso de Uréia 10% e Cefalexina. O nível de estresse encontrado nos pacientes foi 
considerado moderado. De acordo com a amostra analisada, verificou-se que apesar da psoríase acometer 
uma parte considerável da população é baixa a incidência de lesões orais nesses, sendo a mucosa lingual a 
única região anatômica acometida por lesão.  

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA – RTG ASSOCIADA À LASERTERAPIA 
IR EM FERIDAS ÓSSEAS CIRÚRGICAS EM FÊMUR DE RATOS
CAROLINA MATOS BRITO SANTOS; PAULA DIAS CLARO; GABRIELA ALVES 
DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; VÂNIA CRISTIANE MARQUEZ 
MARTINEZ; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:carolina_mbs@hotmail.com

Palavras-chave: enxerto ósseo aloplástico; laserterapia; reparo ósseo 

O Laser possui propriedades especiais que o torna um excelente instrumento de uso científico e clínico e, 
nos dias atuais, na clínica odontológica já se faz rotina o uso da terapia à Laser para diminuir a dor, edema 
e inflamação nos casos de pós-operatórios diversos e estão sendo desenvolvidas pesquisas com o intuito de 
estudar o mecanismo do efeito bioestimulante/biomodulador da Laserterapia no reparo tecidual, tanto em 
tecidos moles, como em tecidos mineralizados. Este estudo avaliou histologicamente o processo de reparo 
de feridas cirúrgicas criadas no fêmur de ratos da espécie Wistar albinus. Os defeitos foram associados 
à RTG através de membrana biológica de osso liofilizado desmineralizado (Gen-derm®) e aplicação de 
laserterapia (AsGaAl, 830nm, 40mW, emissão contínua-CW, ø ~0,8mm, 16J/cm2 por sessão, divididos 
em quatro pontos de 4J/cm2-NSLO). Feridas ósseas padronizadas de 3mm foram criadas no fêmur de 48 
animais, divididos em quatro grupos: Grupo I (controle - n=12); Grupo II (Experimental Laser - n=12); 
Grupo Grupo III (Experimental membrana - n=12); Grupo IV (Experimental membrana + Laser - n=12). 
Os animais dos grupos irradiados receberam a primeira dose de irradiação imediatamente após a cirurgia e 
repetiram a dose sete vezes a cada 48h. Os animais foram sacrificados após 15, 21 e 30 dias. Os resultados 
mostraram a evidência histológica de uma maior concentração de fibras colágenas (15, 21 dias). E no fim do 
período experimental (30 dias), comparando-se os animais irradiados com os não irradiados, observou-se 
neoformação óssea no interior da cavidade e fechamento completo da cortical. Conclui-se que a laserterapia 
associada a colocação de Membrana Biológica (RTG), resultou em um efeito de bioestimulação sobre o 
processo de reparo óssea de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos.
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FA67 RELAÇÃO ENTRE O FUNCIONAMENTO FAMILIAR E OS HÁBITOS E COM-
PORTAMENTOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES
CAMILA STOR DE AGUIAR; ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES; 
MICHEL GOMES DE MELO; MARIA DOS PRAZERES BEZERRA; LUCIANO 
BORGES DE SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:michelenfermagem2009@hotmail.com

Palavras-chave: família; hábito alimentar; adolescente

O vínculo familiar ou a falta dele, associada a disfunções familiares pode influenciar no estado nutricional 
dos adolescentes, o que pode predispor a alterações que comprometem sua saúde geral e bucal. Verificou-se 
a influência do funcionamento familiar nos hábitos e comportamentos alimentares de adolescentes. Estudo 
transversal, realizado em uma instituição pública de ensino do estado de Pernambuco, na cidade do Recife, 
no período de julho a setembro de 2011. Foram avaliados 130 alunos, com faixa etária entre 10 a 19 anos, 
utilizando duas escalas auto-aplicativas: FACES III, para avaliar a coesão e flexibilidade familiar e o ques-
tionário de hábitos e comportamentos alimentares, elaborado para este fim. Dos 130 adolescentes avaliados, 
pôde-se observar como ponto favorável a não omissão das principais refeições da dieta. Por outro lado, 
a elevada preferência por doces, chocolates e salgadinhos (96,1%) e a baixa frequência pelo grupo das 
hortaliças (62,7%) representaram os aspectos preocupantes da alimentação desses indivíduos. Observou-
-se também que a influência da mãe é muito importante na escolha da alimentação (86,3%). Com relação 
à coesão e flexibilidade familiar, a primeira apresentou nível moderado, sendo a maior parte classificada 
como famílias do tipo separada e a segunda, moderada, sendo esta caracterizada como do tipo flexível. 
Apesar de não apresentarem associação significante, nas famílias classificadas como estáveis na coesão e 
flexibilidade, os adolescentes apresentaram melhores resultados nas escolhas alimentares e nas variáveis de 
comportamento. As anormalidades encontradas nas preferências, frequências e influências alimentares do 
adolescente evidenciaram a necessidade de uma adequação das estratégias.

REPERCUSSÃO DA PERDA DENTÁRIA NA QUALIDADE DE VIDA EM ADUL-
TOS DE UMA ÁREA RURAL
LAÍS LAURA FERNANDES DO COUTO; PAULO ROBERTO ALVES DUBEUX; 
GABRIELA LIRA GOMES DE MORAIS; GUILHERME ARAGÃO MELO; RA-
FAELL NICOLLAU SILVA DE SOUZA; PATRÍCIA MORGANA HORDONHO 
SANTILLO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lalalaura_2@hotmail.com

Palavras-chave: perda; dentária; rural

As perdas dentárias e as lacunas físicas que estas proporcionam são sinais evidentes da desigualdade social 
e são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como causadoras de impacto negativo na quali-
dade de vida dos adultos, provocando dor, sofrimento, constrangimentos psicológicos e privações sociais, 
podendo acarretar prejuízos em nível de âmbito individual e coletivo. O estudo teve o objetivo de avaliar 
os principais problemas na vida diária relatados pelos trabalhadores da Usina Catende que tiveram perda 
dentária. A amostra foi de conveniência e constou de 186 trabalhadores maiores de 18 anos lotados na 
Usina Catende no período de setembro a novembro de 2010. A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Pernambuco (UPE), com registro de número 0072.0.0097.000-10, antecedeu a fase de 
coleta de dados. Os principais problemas na vida diária relatados pelos adultos que tiveram perda dentária 
foram, sentir que o sabor dos alimentos piorou, incômodo para comer, sentimento de vergonha e sentir que 
a vida em geral ficou pior, causando forte impacto na qualidade de vida. Concluiu-se que é importante se 
preocupar com a influência que a perda dentária pode trazer na vida dos indivíduos afetando a qualidade da 
mesma não só fisicamente como também psicologicamente, fatores estes que devem ser considerados tão 
especiais quanto o foco técnico, portanto não se deve ignorar a importância da preocupação com a ausência 
de órgãos dentários devido a tantos malefícios trazidos por esta perda.

RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES COM RESINAS DE BAIXA CON-
TRAÇÃO, DA TEORIA À VIABILIDADE CLÍNICA.
ANA RAQUEL ROCHA1; CHARRY ALVES DA SILVA1; PEDRO IGOR FER-
REIRA1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEI-
RÔA1; JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO2
1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; restaurações em dentes posteriores; silorano

Apesar das inovações, modificações e melhorias nas resinas compostas à base de metacrilatos, ainda exis-
tem limitações quanto ao seu uso, que advêm da contração de polimerização e consequente geração de 
tensão. A fim de reduzir as limitações de uso destas resinas compostas, surge a resina composta de baixa 
contração utilizada para restaurar dentes posteriores chamada comercialmente no Brasil de Resina Filtek 
P90, que apresenta como inovação a substituição das tradicionais moléculas à base de metacrilato por um 
novo monômero: o silorano. Esse novo sistema monomérico resulta da combinação química entre siloxano 
e oxiranos, originando o Silorano, conhecido comercialmente como Filtek P90, que possui contração de 
polimerização menor que 1% e redução de tensão de 2/3 quando comparado com as resinas compostas à 
base de metacrilato. São apresentados casos clínicos realizados em pacientes da clínica de Dentística da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, empregando a Resina Filtek P90 em cavidades 
Classe I. Foram triados pacientes adultos jovens de ambos os sexos que procuraram a clínica para realizar 
tratamento odontológico. Ao exame clínico e radiográfico apresentaram lesões de cárie cuja profundidade 
era de média à rasa sem sensibilidade dolorosa. O tratamento proposto foi restaurações em resina composta 
com a Filtek P90 e o sistema adesivo usado foi o específico do fabricante, que possui como constituintes bá-
sicos moléculas à base de metacrilato e silorano. Sugere-se o condicionamento do esmalte com ácido fosfó-
rico antes da aplicação do sistema autocondicionante a fim de evitar falhas marginais. Os casos possuem um 
acompanhamento clínico de seis meses e ao serem perguntados sobre sensibilidade pós-operatória, nenhum 
paciente relatou ter sentido. Quanto à integridade marginal, manchamento/pigmentação, cárie secundária e 
trincas de esmalte nada foi diagnosticado ao exame clínico/radiográfico após seis meses.

SÍNDROME DE SJOGREN – RELATO DE CASO
TATIANE FONSECA FARO1; GABRIELA MADEIRA ARAUJO1; DANIELLE 
MELO OLIVEIRA1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; PRISCILLA 
FLORES DA SILVA2; LUIZ PORTELA GUERRA2
1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPI-
TAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianefonsecafaro@gmail.com   

Palavras-chave: síndrome de sjogren; sinais; sintomas

A síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica inflamatória crônica, de provável etiologia autoimune, com 
distribuição mundial. A maior incidência está entre indivíduos na quarta e quinta décadas de vida, sendo as 
mulheres mais acometidas do que os homens. Pode ser classificada em primária e secundária. Nas formas 
primárias não está associada a outras enfermidades auto-imunes, sendo observado um envolvimento mais 
sistêmico. E quando está associada a outras doenças autoimunes é classificada como secundária, sendo 
esta a forma mais frequente. Várias doenças podem mimetizar os sintomas da síndrome de Sjögren, entre 
elas podemos citar a amiloidose, as lipoproteinemias, a doença crônica do enxerto versus hospedeiro, as 
infecções virais por HIV, HTLV, HCV. As glândulas lacrimais e salivares são os principais órgãos afetados, 
desencadeando quadros de xeroftalmia e xerostomia. Para o cirurgião-dentista, aspectos clínicos como 
boca seca, cáries frequentes, dificuldade na deglutição de alimentos, dor à deglutição, aftas e úlceras na 
mucosa labial, infecções bucais (principalmente candidíase), aumento no volume da glândula parótida, 
podem caracterizar a síndrome. Para realização do diagnóstico da síndrome geralmente se maneja biópsia 
de fragmento da glândula salivar menor. Não há, até o momento, cura para a síndrome. O tratamento tem 
por objetivo o alívio dos sinais e sintomas, com consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes, 
além da modificação no curso da doença a fim de que as sequelas sejam evitadas ou minimizadas. Embora 
avanços recentes tenham ocorrido para elucidar a doença muitos pontos permanecem sem resposta, de-
monstrando a relevância de apresentar casos clínicos envolvendo a Síndrome.

TRATAMENTO DE LESÕES AFTOSAS EM CRIANÇAS. CONHECIMENTO E 
ATITUDE MATERNA
MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO; ELIVALTER PEREIRA MARTINS; DANIE-
LA CRISTINA DA COSTA ARAÚJO; ITALA TARCIANE DE ALMEIDA VIEIRA; 
VALDENICE APARECIDA MENEZES
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:malukinhax3@gmail.com

Palavras-chave: lesão; afta; tratamento

A manutenção da saúde geral da criança é essencial para permitir um desenvolvimento físico, intelectual e 
social correto. Considerando os transtornos que as ulcerações aftosas recorrentes podem ocasionar ao pa-
ciente infantil e a importância das mães neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo verificar o ní-
vel de conhecimento e atitude materna frente a estas lesões em pacientes pediátricos bem como determinar 
a frequência das lesões, qual o profissional procurado para o tratamento e quais os tipos de medicamentos 
mais usados pelas mães. Tratou-se de um transversal realizado com 151 mães que procuraram atendimento 
para os seus filhos na Clínica de Odontopediatria da FOP – UPE no período de agosto/2010 a julho/2011. 
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com as mães mediante utilização de um formulário 
estruturado contendo 22 perguntas objetivas. Com a finalidade de assegurar a validade e confiabilidade 
dos dados, o formulário foi validado através do método de validação de face. Na análise dos dados foram 
utilizados métodos de estatística descritiva e inferencial confiança. O programa estatístico utilizado para 
digitação dos dados e obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) na versão 17. Os resultados revelaram que a maioria (83,4%) das crianças já tinha tido aftas e 
utilizou medicamentos para tratá-las (65,1%) sendo os mais citados: Mel rosado (24,4%), Nistatina (15,9%) 
e Bicarbonato de sódio (15,9%). A indicação para o uso de fármacos foi feita pelo médico/dentista (51,2%) 
seguido dos parentes (25,6%). Diante do exposto verifica-se que a frequência de pacientes pediátricos que 
apresentam ou já apresentaram alguma lesão aftosa é alta e em virtude se sua sintomatologia dolorosa as 
mães fazem o uso de medicamentos para tratá-la. A automedicação se fez presente no estudo, porém a 
maioria das mães ainda procura ajuda especializada para tratar seus filhos.

USO DO LASER NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DIS-
FUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES
GABRIELA ALVES DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ 
GERBI
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabriela_alves75@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; dtm; biomodulação laser

O uso do laser como alternativa de tratamento na Odontologia, projeta grandes mudanças nos métodos tra-
dicionais de tratamento. Essas mudanças baseiam-se nas pesquisas e resultados já encontrados, que provam 
que o laser já é uma realidade para os cirurgiões-dentistas. A disfunção temporomandibular é um termo 
utilizado para descrever os distúrbios que envolvem a articulação temporomandibular, musculatura masti-
gatória e estruturas associadas, isoladamente ou não, cujo sintoma mais frequente é a dor. A disfunção, em 
geral, é tratada com fortes analgésicos ou corticosteróides, cujos efeitos colaterais são bastante conhecidos. 
A terapia a laser em baixa intensidade é utilizada para diminuição da dor, do desconforto, da inflamação 
da articulação e musculatura associada e a melhora da função mandibular. Atua nos diversos campos da 
medicina, como conduta terapêutica da dor. É um tipo de terapia não invasiva, indolor, não-térmica e assép-
tica, sem efeitos adversos, com alguma relação custo-benefício. Todavia, para que a terapia com o uso do 
laser de baixa intensidade apresente efeitos positivos, é fundamental o correto diagnóstico, assim como o 
protocolo de aplicação adequado. A proposta desse trabalho é apresentar resultados da avaliação da eficácia 
do tratamento a laser de baixa intensidade na redução ou eliminação da sintomatologia dolorosa de pacien-
tes (N=60) portadores de disfunções temporomandibulares, atendidos no centro do laser da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE).
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FA74 FA73 USO DO LASER NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM ODONTOPEDIATRIA
GABRIELA ALVES DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ 
GERBI
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabriela_alves75@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; odontopediatria; biomodulação laser

O Laser é uma forma de luz que vem sendo utilizada de diversas maneiras no mundo atual, desde a tecno-
logia aeroespacial até a área médica, incluindo várias especialidades, inclusive a Odontologia. A utilização 
dos Laseres na área odontológica tem diminuído o número de doenças orais e alcançado, resultados posi-
tivos nas diversas especialidades tais como na Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Implanto-
dontia, Cirurgia, Odontopediatria etc. A laserterapia apresenta-se como uma opção de tratamento que pode 
ser oferecida aos pacientes infantis na clínica odontológica mostrando-se totalmente segura do ponto de 
vista biológico, ou seja, não produz mutações. O laser pode ser usado isoladamente ou como coadjuvante de 
outros tratamentos, sempre que se necessite de um efeito local (já que ele estimula a microcirculação, bem 
como o trofismo celular local) ou quando se necessite de um efeito terapêutico geral. Alguns parâmetros 
como a idade, condição sistêmica do paciente, história da lesão devem ser levados em conta. A aplicação 
do laser visa diminuir sensivelmente o edema e a dor pós-operatória; procura promover efeito antiálgico em 
estomatites aftosas e em lesões herpéticas; contribui na dessensibilização dentinária pós-preparo cavitário; 
em endodontia, inclui um papel coadjuvante, na remissão de abscessos e reorganização dos tecidos peria-
picais. De um modo geral, é um meio de terapia que tem a intenção de promover o alívio da dor, reparação 
tecidual, redução de edema e de hiperemia, através de um tratamento não traumático, sem dor e confortável 
à criança contribuindo para o alívio da ansiedade. A proposta é apresentar a avaliação da eficácia do tra-
tamento a laser nos pacientes infantis para que a técnica possa ser bem empregada, visando chegar a um 
resultado satisfatório no tratamento.

XEROSTOMIA E HIPERSALIVAÇÃO - ASPECTOS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
PARA A PRÁTICA ODONTOLÓGICA
JÉSSICA CECÍLIA ARAUJO VITOR MODESTO1; CYNTIA FERREIRA RIBEI-
RO2; SINARA MATOS GONÇALVES1; IZAURA BEATRIZ PEREIRA SANTOS1; 
PEDRO EMANUEL RAMOS LIMA1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:ceciliamodesto1@hotmail.com

Palavras-chave: xerostomia; hipersalivação; boca seca

A xerostomia trata-se da sensação subjetiva de secura na cavidade oral etiologicamente dada por inúmeros 
fatores, desde o uso de drogas lícitas ou não, radioterapia de cabeça e pescoço, diabetes e hepatite viral C 
até doenças auto-imunes como a síndrome de Sjogren. A principal consequência decorrente desta situação 
é a proliferação da microbiota oral, acentuando a incidência de cárie dentária em superfícies lisas e pouco 
propensas. A hipersalivação é conceituada por condição bucal em que há saliva em demasia, havendo seu 
extravasamento além da boca. A implicação clínica de maior relevância é a apresentação de ulcerações ao 
redor da boca, queixo e pescoço, o que é favorável à instalação de infecções bacterianas, virais ou fúngicas. 
O objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre a os principais aspectos clínicos relacionados à etio-
logia, a fim da escolha do método terapêutico mais satisfatório e preventivo destas condições. A irrelevância 
não deve ser adotada pelos profissionais da saúde, principalmente pelos cirurgiões-dentistas, visto que são 
condições que implicam diretamente na qualidade de vida dos pacientes. Realizou-se um levantamento 
bibliográfico nas bases de dados eletrônicas PubMed e SciELO, no período entre outubro e novembro 
de 2011, com os descritores drooling (hipersalivação) e dry mouth (xerostomia). Os estudos publicados 
sobre hipersalivação apresentam baixo nível de evidência científica, sendo predominantemente relatos de 
caso relacionados a doenças sistêmicas. A literatura descrita por SCULLY, Crispian; NEVILLE, B.W. et 
al; MARCUCCI, Gilberto foram adotadas e apresentaram-se mais específicas para o tema xerostomia. 
Conclui-se que, é importante que saibamos que quando a hipersalivação e a xerostomia forem mais bem 
compreendidas e analisadas na dinâmica que as caracterizam, melhor capacitados estarão os cirurgiões-
-dentistas em diagnosticar e tratar o problema em variadas situações, possibilitando um sucesso terapêutico.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

42

TL06 

TL05 

TL04 

TL03 

TL02 

TL01 A EFETIVIDADE DO LASER ER: YAG NO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIO-
DONTAL CRÔNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA
MARIA REGINA ALMEIDA DE MENEZES; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS 
JÚNIOR; RENATO DE VASCONCELOS ALVES; MARLENY ELIZABETH MÁR-
QUEZ DE MARTÍNEZ GERBI 
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:mareginaodonto@gmail.com

Palavras-chave: periodontite crônica; laser er: yag; periodontia; tratamento; ensaio clínico 

A indicação do laser Er: YAG para o tratamento da periodontite crônica vem sendo proposta como co-
adjuvante da instrumentação mecânica da superfície radicular e tal tratamento se assemelha às técnicas 
tradicionais. O principal objetivo desse trabalho foi rever e sintetizar as evidências existentes sobre o efeito 
clínico do laser Er: YAG, utilizado para tratar pacientes com periodontite crônica. A pesquisa verificou a 
qualidade desses estudos baseados em escala de avaliação e determinou o nível de evidência gerado pelos 
estudos selecionados. Foi realizada uma revisão sistemática, na qual foram identificados 259 artigos sobre o 
tratamento da periodontite crônica com laser de Er: YAG. Foram selecionados, de quatro bases de dados, os 
ECCRs publicados em revistas nacionais e internacionais qualis A e B, pesquisas in vivo com lasers de Er: 
YAG; pesquisa com estudos controle randomizados; comparação clinica, “split-mouth design”; pesquisas 
sobre terapia para periodontite crônica; pesquisas clínicas com no mínimo 10 pacientes e grupo controle; 
e que contemplassem em seus estudos avaliação clínica, microbiológica e ou imunológica. A primeira se-
leção dos artigos constou de 11 artigos e ao final restaram nove artigos. Para essa seleção foram utilizados 
os critérios do formulário JADAD e para validação, os critérios de MOHER. Foi utilizada a classificação 
do Journal American Medical Association, 2000, para estabelecer o nível de evidência, o grau de recomen-
dação do tratamento proposto nessa pesquisa, e a força de evidência. Pode-se concluir que uso do laser Er: 
YAG é efetivo para o tratamento das periodontites crônicas, e por isso está indicado seu uso clínico com 
segurança, respondendo à primeira pergunta dessa pesquisa. Os trabalhos publicados estão no primeiro 
nível de evidência, com grau A para recomendação e, na hierarquia da força da evidência para decisões 
sobre o tratamento, encontram-se no primeiro nível de recomendação, por ser uma revisão sistemática.

A FUNÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE MAUS TRATOS
CAMILA AGRA SOUZA; PAULA BAPTISTELLA LIMA; CÁSSIA VILA NOVA DE 
OLIVEIRA; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO; MARCELA COR-
TE REAL FERNANDES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:camila.agra@gmail.com

Palavras-chave: maus tratos; menores; violência doméstica

O diagnóstico de abusos sofridos por crianças é um dos grandes desafios da atualidade, tendo em vista a 
omissão e a falta de conhecimento por parte dos cidadãos em relação aos aspectos físicos e psicológicos 
mais evidentes para a identificação dessas vítimas. A violência doméstica é a principal origem das lesões 
e, apesar da legislação brasileira assegurar que todos os cidadãos possuem o dever de denunciar os casos 
de abuso contra menores, a responsabilidade dos profissionais de saúde é destacável na medida em que 
estes entram em contato direto com a criança, podendo observar traumas que evidenciem os maus tratos. 
Por serem a cabeça e o pescoço uma das regiões mais atingidas pelos traumas, o cirurgião-dentista torna-se 
fundamental para o diagnóstico dos menores vítimas de abusos. Equimoses, contusões, escoriações, hema-
tomas e fraturas dentárias, são destaques entre as vítimas e o profissional deve estar apto a diagnosticá-las. 
Este trabalho teve o objetivo de realizar uma revisão da literatura, através de bancos de dados nacionais, 
internacionais, no ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE e em sites de 
instituições relacionadas com a área, sobre maus tratos na infância, descrever as principais lesões e destacar 
a responsabilidade social e ética do cirurgião-dentista na identificação de crianças vítimas desses traumas. 
Os abusos contra menores estão descritos na história e mesmo diante dos avanços sociais, apenas cerca de 
10% dos casos chegam aos órgãos responsáveis. Segundo dados coletados pelo Laboratório de Estudos da 
Criança (LACRI), de 1996 a 2007, foram notificados 159.754 casos de violência doméstica contra a criança 
e 31% destes apresentavam lesões físicas. O trabalho evidencia que o cirurgião-dentista deve valer-se de 
questionamentos e observações à saúde geral do menor e, com isso, levar ao Conselho Tutelar a descrição 
dos pacientes suspeitos de sofrerem maus tratos.

A IMPORTÂNCIA DA ORTODONTIA NA RECONSTRUÇÃO DO SORRISO
EDGARD NORÕES RODRIGUES DA MATTA; ANA KARLA LESSA WANDER-
LEY; LAÍLSON MARTINS SILVA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:edgardmatta@ig.com.br

Palavras-chave: sorriso; estética; planejamento ortodôntico

A reconstrução do sorriso constitui um procedimento multiprofissional, porém alguns procedimentos são 
da atuação direta do ortodontista. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância da Ortodontia 
na obtenção de um sorriso esteticamente agradável, baseando-se em trabalho aprovado no comitê de Ética 
em Pesquisa da UFAL com nº 007455/2009-43 e desenvolvido pelos autores no qual avaliaram as carac-
terísticas que conduzem um sorriso a ser considerado desagradável. 150 fotografias padronizadas da face 
com sorriso e 150 somente do sorriso dos mesmos indivíduos, sendo 75 de cada gênero, foram avaliadas 
por ortodontistas, odontólogos e leigos, classificando-as em sorriso esteticamente agradável, aceitável ou 
desagradável. Quando da classificação como desagradável, o avaliador deveria justificar com a razão ou 
razões que conduziram o mesmo a esta classificação. Entre as justificativas mais presentes, a falta de alinha-
mento entre os dentes e a exposição deficiente dos incisivos superiores no sorriso podem receber a atuação 
do ortodontista. São apresentados dois casos clínicos para ilustrar as colocações dos autores. O primeiro 
caso clínico é de uma paciente do gênero feminino, 13 anos de idade, apresentando maloclusão Classe II, 1ª 
divisão de Angle com “overjet” de 7 mm, incisivos superiores com inclinações axiais vestibulares bastante 
exageradas, tendo sido tratada sem extrações dentárias com melhora significativa da maloclusão, mas, 
principalmente, obtendo-se um sorriso bastante harmonioso. O segundo caso clínico é de uma paciente 
do gênero feminino apresentando maloclusão Classe I de Angle com discrepância de modelos de 9 mm 
negativos, perfil facial bastante convexo tendo sido tratada com extração dos primeiros pré-molares supe-
riores e inferiores, obtendo-se uma relação oclusal estável, melhora no perfil facial e um sorriso agradável. 
Pode-se concluir que a atuação do ortodontista é de fundamental importância na obtenção de um sorriso 
harmonioso.

A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (ESF) NO DIAGNÓSTICO E ABORDAGEM INICIAL DAS DISFUN-
ÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM)
RODRIGO BENTO CATUNDA1; IVSON SOUZA CATUNDA1; CYBELLE CAR-
NEIRO DE FRANÇA2,3
1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.SECRETA-
RIA ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL; 3.N/A, N/A, 
BRASIL.
e-mail:drrodrigocatunda@ig.com.br

Palavras-chave: estratégia saúde da família; saúde coletiva; dtm

As Disfunções Temporomandibulares (DTM) representam um quadro clínico de elevada prevalência em nos-
sa população, sendo caracterizadas por diferentes condições patológicas, notadamente com sintomatologia 
dolorosa subjacente, que podem envolver as articulações temporomandibulares, musculatura mastigatória 
e estruturas associadas. Pertencem, de maneira mais específica, ao abrangente quadro das Dores Orofaciais. 
Historicamente, inúmeros aspectos etiológicos foram descritos como importantes quanto ao seu desenvol-
vimento, aspectos estes que buscavam nortear o diagnóstico e o tratamento destas condições nosológicas. 
Por outro lado, tal conduta, na maioria das vezes, era baseada apenas em preferências pessoais e experiência 
clínica do profissional, não sendo consubstanciada por evidências científicas sólidas. O objetivo primordial 
deste trabalho é reconhecer e valorizar a importância do Cirurgião-Dentista da ESF, agente fundamental e 
porta de entrada dos usuários junto ao Sistema Único de Saúde, como um profissional capaz de realizar um 
diagnóstico correto e uma condução adequada de cada caso, possibilitando, desta maneira, o desafogamento 
dos serviços especializados e da grande demanda reprimida relacionada. Para tanto, serão apresentados e 
discutidos os mais atualizados conhecimentos científicos relacionados com a DTM, com uma análise crítica 
da literatura pertinente e da atuação da Atenção Básica como importante agente no combate à Dor Orofacial. 
Desta maneira, pode-se concluir que, para tal fim, o Cirurgião-Dentista deve possuir um sólido conhecimento 
referente aos aspectos básicos e fundamentais acerca da DTM, essencialmente os relacionados ao seu diagnós-
tico e conduta inicial, tendo o profissional que desempenha as suas atividades na ESF a missão de atuar como 
um personagem protagonista e como elemento modificador da realidade de saúde e de qualidade de vida da 
população que necessita de seus cuidados e, uma análise mais aprofundada, da Sociedade.

TEMAS LIVRES PROFISSIONAIS

APLICAÇÕES DA FLUXOMETRIA LASER DOPPLER NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA
EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO1; GEÓRGIA PAIVA DE FARIA 
COSTA1; GLISSIA GISSELLE ALVES2; RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES3; FÁ-
BIO ROBERTO DAMETTO1
1.UNIVERSIDADE POTIGUAR, NATAL, RN, BRASIL; 2.FACULDADE ASCES, 
CARUARU, PE, BRASIL; 3.UFCG, PATOS, PB, BRASIL.
e-mail:eduardosergio84@gmail.com

Palavras-chave: fluxometria por laser doppler; tecnologia odontológica; odontologia

Os meios tecnológicos em Odontologia são vários, há tempos são estudados e constantemente surgem 
inovações neste campo, cada vez mais precisas, propiciando um apoio quase que imprescindível ao Cirur-
gião-Dentista para decisão de um tratamento; o uso da fluxometria laser doppler (FLD) tem se mostrado 
como uma nova alternativa, de grande valor, na clínica odontológica. Dentro deste contexto, é objetivo 
deste trabalho de revisão de literatura, relatar a aplicabilidade da FLD na Odontologia, bem como seus 
benefícios e sua mecânica de funcionamento. A fluxometria laser doppler é uma técnica não-invasiva que 
afere o fluxo sanguíneo de um determinado local do organismo por intermédio da radiação laser; já é 
rotineiramente nas áreas médicas da Reumatologia, Angiologia, Dermatologia, dentre outras, possuindo 
sua principal aplicação, na área odontológica, para determinação da vitalidade pulpar, contudo, recentes 
pesquisas correlacionam a FLD ao estudo do fluxo sanguíneo gengival. Uma sonda oriunda de um aparelho 
denominado “fluxômetro” é adaptada a um orifício em uma matriz (de silicona, por exemplo) obtida após 
uma moldagem parcial dos dentes ou área gengival a serem observados; radiação laser incide, através 
da sonda, na área-alvo e a quantidade de radiação retro-espalhada é coletada pela mesma sonda que leva 
a informação ao fluxômetro, o qual será capaz de demonstrar numericamente o fluxo sanguíneo e sua 
velocidade, além da concentração de hemácias da área, fornecendo subsídios ao profissional para avaliar 
a vitalidade de um elemento dentário, a taxa de sucesso de revascularização pós-enxertias e/ou de reparo 
tecidual pós-raspagens em Periodontia. A praticidade, simplicidade e, principalmente, a relevante aplicação 
clínica da FLD na Odontologia sugerem que a referida técnica poderá tornar-se uma ferramenta de suma 
importância no cotidiano clínico do Cirurgião-Dentista.

ASPECTOS ODONTOLEGAIS EM CIRURGIAS ORTOGNÁTICAS
ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN; ADRIANA PAULA DE ANDRADE 
DA COSTA E SILVA SANTIAGO; JULYANNA JACINTO ARRUDA; ANGÉLICA 
VERAS ROCHA; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rdzlegal@uol.com.br

Palavras-chave: cirurgia ortognática; responsabilidade; ética odontológica

A cirurgia ortognática é o nome genérico dado aos procedimentos cirúrgicos que são de competência dos 
cirurgiões-dentistas, e indicados para pacientes com problemas estéticos, funcionais e, principalmente, 
psicológicos, cujo desenvolvimento ósseo está estabilizado e que almejam conseguir um padrão facial 
equilibrado e considerado normal pelo paciente. Considerando que envolve uma expectativa de resulta-
do, especialmente estético, o que torna muito subjetiva a avaliação dos resultados, bem como são muitas 
as possibilidades de problemas pós-operatórios, tais como: fraturas não planejadas, lesões das raízes dos 
dentes adjacentes às osteotomias, traumatismos nos nervos mentoniano e alveolares inferiores, amaurose, 
distúrbios da atm, reabsorção condilar progressiva, entre outros que podem levar os pacientes à insatisfação 
com os resultados alcançados, os autores realizaram uma revisão da jurisprudência, bem como da literatura 
científica publicadas entre 2005 a 2011, em português, espanhol e inglês, nas bases de dados: BIREME, 
LILACS e SCIELO, utilizando como descritores: cirurgia ortognática, responsabilidade, ética odontológi-
ca, com o objetivo de verificar quais as principais causas de reclamação contra Cirurgiões-Dentistas, bem 
como quais as principais ações que podem ser realizadas no sentido de evitar problemas judiciais. Pode-se 
concluir que apesar dos avanços em relação às cirurgias ortognáticas o que permite melhores condições de 
previsão de resultados, como em todo procedimento cirúrgico, as complicações podem e certamente vão 
ocorrer em algum momento da vida do profissional, razão pela quais estes devem estar conscientes que o 
bom relacionamento entre o profissional e o paciente é a chave para a satisfação das partes. Os direitos e 
deveres recíprocos devem ser respeitados; ambos devem se comprometer com o tratamento, assumindo 
cada um a responsabilidade que lhes cabe.
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TL07 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTEN-
ÇÃO EM PACIENTES INFANTIS
ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN; ADRIANA PAULA DE ANDRADE 
DA COSTA E SILVA SANTIAGO; JULYANNA JACINTO ARRUDA; ANGÉLICA 
VERAS ROCHA; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rdzlegal@uol.com.br

Palavras-chave: odontopediatria; contenção física; maus tratos infantis

A Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e 
o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; a educação para a saúde 
bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área da saúde. Considerando 
as dificuldades para cumprir com esse desiderato, muitas técnicas são preconizadas para se conseguir a 
colaboração do comportamento infantil, tais como: a mão sobre a boca e a contenção física. Essas condutas 
sempre foram utilizadas e muito raramente eram questionadas, pois se partia do princípio que o bem do 
paciente estaria em primeiro lugar. A sociedade tem avançado no sentido de preservar e ouvir os pacientes, 
mesmo os infantis, em relação aos seus direitos e a concordância com os procedimentos que lhe serão 
executados. Frente ao exposto, os autores realizaram uma revisão da literatura dos artigos publicados entre 
2000 e 2011, em português, espanhol e inglês, nas bases de dados: BIREME, LILACS e SCIELO, utilizan-
do como descritores: odontopediatria, contenção física e maus tratos infantis, com o objetivo de verificar 
quais as implicações éticas e legais que podem advir da utilização destas técnicas. Observou-se que as téc-
nicas Mão Sobre a Boca e Restrição Física são utilizadas freqüentemente pelos especialistas, destacando-se 
que apenas 14,5% seguem corretamente suas indicações. Verificou-se ainda que dentre os que utilizavam 
as técnicas, 71,5% pediam consentimento dos responsáveis, sendo o consentimento verbal o mais utilizado. 
Pode-se concluir que é fundamental na utilização de técnicas aversivas a permissão dos pais, a qual deve ser 
obtida através da assinatura em um termo de consentimento com a data impressa, sendo ainda importante 
ressaltar que tal condicionamento não é um método usado como rotina, mas sim como último recurso.

ATESTADO ODONTOLÓGICO: REQUISITOS ÉTICOS E LEGAIS
JULYANNA JACINTO ARRUDA; ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN; 
ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO; ANGÉLICA 
VERAS ROCHA; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:julyjarruda@hotmail.com

Palavras-chave: atestados; legislação; deontologia odontológica

Documento odonto-legal é toda peça escrita por Cirurgião-Dentista no desempenho de sua profissão, ou 
mesmo exposição verbal feita na justiça ou perante autoridade administrativa, da qual se lavre um termo, 
no qual o profissional faça afirmativas ou forneça esclarecimentos. Dentre estes os mais corriqueiramente 
confeccionados são os atestados que podem ser definidos como a afirmação simples e por escrito de um 
fato odontológico e de suas consequências. O atestado odontológico é uma prerrogativa dos profissionais 
dentistas estatuído pela Lei nº 5.081 de 24 de agosto de 1966, que em seu artigo sexto, inciso III determina 
ser competência do cirurgião-dentista: “atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e 
outros, inclusive para justificação de falta ao emprego”. Considerando as implicações éticas e legais que a 
elaboração destes documentos pode ter em Odontologia, os autores se propuseram a realizar uma revisão 
da literatura dos artigos publicados no período de 2000 a 2010, em português, espanhol e inglês, nas bases 
de dados: BIREME, LILACS, SCIELO e BBO utilizando como descritores: Atestados, Legislação, Deon-
tologia Odontológica, Ética Profissional. Pode-se concluir que os atestados possuem quatro elementos fun-
damentais: o profissional competente para atestar; o paciente corretamente identificado; o fato odontológico 
e suas consequências, como também que a falta de um destes elementos ou mesmo sua incorreção poderão 
trazer sérios problemas ao profissional tanto sob a ótica legal quanto ética.

BIOMECÂNICA DA POSTURA ORTOSTÁTICA NO TRATAMENTO AVANÇADO 
DAS MÁS OCLUSÕES CLASSES II BASAIS
VÂNIA CRISTINA DE SANTANA1; VILMA MARTA BOURATROFF DE SANTA-
NA1; SANDRA JORDÃO DE BRITO1; BERNARD FELIX BRICOT2
1.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.CIES, FRANCE, FRANÇA.
e-mail:vcsantana@uol.com.br

Palavras-chave: más oclusões; postura mandibular; postura corporal

O objetivo deste trabalho é correlacionar o tratamento das más oclusões de padrão ósseo de Classes II 
mandibulares com desequilíbrios posturais, no plano sagital. A avaliação da postura corporal humana é de 
grande importância no diagnóstico, planejamento, tratamento e prognóstico Ortopédico Facial  e Ortodôn-
tico individualizado das más oclusões basais, principalmente  quando a harmonia facial está sob influências 
de desequilíbrios de cadeias musculares anteriores e posteriores. Os indivíduos de gêneros masculino e 
feminino foram avaliados em idade jovem, durante a fase de crescimento estatural puberal, determinando o 
padrão ósseo em telerradiografias laterais craniofaciais - Método Ricketts. A avaliação da postura corporal, 
em  posição ortostática de perfil foi realizada pelo Método Bricot. Parâmetros de normalidade foram deter-
minados na avaliação clínica de perfil. Observamos que ocorreu alteração da postura corporal fisiológica, 
nos indivíduos portadores de más oclusões basais Classes II, apresentando  plano escapular anterior que 
provoca um avanço da postura do crânio,  plano escapular posterior  que provoca um recuo da postura do 
crânio ou plano escapular fisiológico que mantém a postura natural do crânio. Existe dimorfismo sexual 
com predominância no sexo feminino no deslocamento do plano escapular anterior e posterior. O tratamen-
to corretivo avançado das Classes II basais mandibulares deverá ocorrer simultaneamente com a correção 
do déficit da postura corporal. 

CANAL MESIOPALATINO EM PRIMEIROS MOLARES SUPERIORES – REVI-
SÃO DE LITERATURA
POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO; ROSANY LAURENTINA SAN-
TOS DE CARVALHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:polyana_santiago@yahoo.com.br

Palavras-chave: canal; mesiopalatino; molares superiores

O conhecimento da anatomia interna é importante para o sucesso do tratamento endodôntico e o primeiro 
molar superior é um dos dentes com a anatomia interna mais complexa, podendo ser considerado como 
um dente que possui três raízes e quatro canais. O quarto canal, ou mesiopalatino sempre foi motivo de 
discussão e polêmica, por ser mais atrésico e de difícil localização. Entretanto, sabe-se, que a não detecção 
deste canal pode ser uma das causas do insucesso da terapia endodôntica. Neste trabalho foi realizada uma 
revisão de literatura sobre a incidência deste canal e os métodos de localização do mesmo. As radiografias 
são instrumentos importantes durante todo o tratamento endodôntico, mas falham por não mostrarem deta-
lhes e por transformarem uma estrutura tridimensional em uma imagem bidimensional. Novas tecnologias, 
como microscópio operatório, pontas de ultrassom, e tomografia computadoriza, têm sido utilizadas no dia 
a dia clínico para facilitar a localização do canal mesiopalatino, aumentando assim, os índices de sucesso 
do tratamento endodôntico.

CARGA IMEDIATA SOBRE IMPLANTES UNITÁRIOS EM ÁREAS 
POSTERIORES
RAFAEL AMORIM CAVALCANTI DE SIQUEIRA1; PAULO GUSTAVO DE FREI-
TAS SANTOS1; GLAUDEMIR REINALDO CAVALCANTI SIQUEIRA2
1.ILAPEO, CURITIBA, PR, BRASIL; 2.HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECI-
FE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rf_amorim@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; implantes dentários; osseointegração

Os implantes dentários vêm sendo amplamente utilizados como terapia de escolha para o tratamento do 
edentulismo, apresentando elevados índices de sucesso ao longo dos anos. Com as constantes inovações 
na área da Implantodontia, têm se popularizado os protocolos de tratamento com implantes e uma maior 
confiança em um curto tempo de cicatrização prévio à carga funcional (protocolos imediatos) tem sido ob-
servada. A carga imediata tem sido cada vez mais aplicada na Implantodontia, revelando-se uma excelente 
abordagem, reduzindo o tempo de tratamento, desconforto e custo para o paciente. Segundo o conceito 
atual, o processo de osseointegração só se completa após o recebimento de cargas funcionais. Adell et al 
(1981), já constatavam em seus trabalhos um aumento da densidade óssea periimplantar após incidência 
de cargas funcionais; sendo assim, em dentes posteriores a opção de carga imediata acelera o processo 
de osseointegração, no entanto um bom planejamento prévio é fundamental para o sucesso da técnica. A 
estabilidade primária é um dos fatores principais para estabilidade do implante e posterior confecção do 
provisório imediato, o qual visa garantir a manutenção do arcabouço periimplantar. Outros fatores também 
contribuem para o sucesso da técnica, saúde geral do paciente, qualidade do tecido ósseo, e um bom posi-
cionamento do implante para se evitar cantilevers, favorecendo a distribuição axial das forças oclusais evi-
tando dessa forma movimentos horizontais. A carga imediata em dentes unitários já pode ser considerada 
uma realidade, surgindo como uma forte tendência terapêutica e apresentando excelentes resultados para a 
maioria dos casos, desde que devidamente indicada e planejada.

CIRURGIA DE DENTES INCLUSOS: TERCEIROS MOLARES
THAMES BRUNO BARBOSA CAVALCANTI1; ERICKA PAZ DE MELO2,1
1.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:thamesbruno@yahoo.com.br

Palavras-chave: cirurgia; dentes inclusos; terceiros molares  
 

Dentes Inclusos são todos aqueles que se encontram em um processo eruptivo, ou que se apresentam retidos 
por razões mecânicas ou patológicas. Os dentes mais comumente inclusos encontrados na população são os 
terceiros molares, devido à sua cronologia de erupção e a falta de espaço na arcada dentária. A  necessidade 
de se indicar ou não a remoção de um dente incluso é bastante frequente na clínica diária, sendo a cirurgia 
dos terceiros molares um dos procedimentos mais realizados pelos cirurgiões buco-maxilo-faciais. A indi-
cação deste procedimento é fruto de divergência nos meios literários e clínicos, e muitos autores indicam 
que todos os dentes impactados devem ser removidos, a menos que sua remoção seja contra-indicada. No 
entanto, os terceiros molares apresentam uma grande variedade de situações e condições que dificultam o 
processo cirúrgico sendo impossível obter-se uma técnica padrão para todos os casos. Há inúmeras indica-
ções para remoção dos dentes inclusos, como cárie dentária, pericoronarite, prevenção de cistos e tumores 
odontogênicos. Todavia, devemos observar todos os riscos e benefícios de cada proposta de tratamento para 
o paciente, buscando observar problemas locais e sistêmicos que possam contra-indicar o tratamento ci-
rúrgico. O presente trabalho tem por finalidade realizar uma revista da literatura acerca da conduta frente à 
inclusão dental dos terceiros molares, abordando suas indicações, contra-indicações, classificação, técnicas 
cirúrgicas e cuidados pós-operatórios.

,
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TL13 CISTO DO DUCTO TIREOGLOSSO ECTÓPICO
SÉRGIO BARTOLOMEU DE FARIAS MARTORELLI1; FERNANDO OLIVEIRA 
MARTORELLI2; ÉRICA CAVALCANTI PASSOS DE MEDEIROS3; BRUNO BRA-
SIL MARECHAL3
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOR-
ÇA AÉREA BRASILEIRA, FERNANDO DE NORONHA, PE, BRASIL; 3.UFPE, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:smartorelli_maxilofacial@hotmail.com

Palavras-chave: ducto tireoglosso; cisto do ducto tireoglosso; cisto tireolingual

O cisto tireoglosso é uma patologia congênita que ocorre por falha no fechamento do ducto tireoglosso e 
produção de muco pelas células da sua mucosa. O cisto do ducto tireoglosso é a mais comum massa cervical 
benigna, excetuando-se as adenopatias cervicais benignas. A maioria dos cistos surge antes do paciente 
completar cinco anos, mas pode surgir em qualquer idade, tendo sido relatados inclusive aos 80 anos de 
idade. Apresenta-se como uma massa em linha média que se eleva na protrusão da língua e deglutição, sen-
do essa última sua mais constante característica. Apesar de serem lesões comumente de linha média, podem 
ter localização paramediana. O cisto pode localizar-se em qualquer lugar ao longo do ducto e comumente 
sobrepõem-se ao hióide (67% dos casos). Podem ter várias apresentações: nódulo firme implantado entre o 
milohióide, um abaulamento paramediano, que parece estar sobre a tireóide, enormes tumefações de pele 
tensa, na região anterior do pescoço. Diante disso, tudo que não é nitidamente lateral, e que está situado 
no istmo da tireóide deve ser considerada lesão suspeita. Em algumas situações o cisto pode drenar intrao-
ralmente. A tireóide, glândula endócrina que  se desenvolve na base do “V” lingual, migra anteriormente, 
passando por dentro do osso hióide, até se localizar anteriormente à traquéia. Os remanescentes do ducto 
tireoglosso mantêm íntima relação com o corpo do osso hióide. O tratamento consiste na excisão cirúrgica 
do cisto conjuntamente com o corpo do osso hióide, conhecida como técnica de Sistrunk. Neste trabalho, 
além de uma breve revista da literatura, os autores apresentam um caso de cisto do ducto tireoglosso com 
topografia incomum, situado no assoalho bucal ao nível da carúncula lingual, acometendo paciente do 
gênero masculino, com idade de 64anos, onde o início do aparecimento dos sintomas deu-se na tenra idade 
de 04 anos. 

CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS EM CONSULTÓRIO ATIVADOS POR 
FONTE DE LUZ EXTERNA, MITO OU BENEFÍCIO?
MARCELY CRISTINY FIGUEREDO CASSIMIRO DA SILVA; MARIANA CRIS-
TINNE VELOSO LIMA; RENATA LAÍS XAVIER SANTOS; EDMILSON ZACA-
RIAS DA SILVA JÚNIOR; KATTYENNE KABBAZ ASFORA; MÔNICA MARIA 
DE ALBUQUERQUE PONTES
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelycassimiro@hotmail.com 

Palavras-chave: clareamento; dentes vitais; fontes de luz

A Odontologia, nas últimas décadas, tem passado por várias mudanças. Assim, os tratamentos estéticos são 
cada vez mais requisitados pelos pacientes, estimulados pela mídia, que tem dado ênfase à saúde associada 
à beleza e dentes brancos. Com isso, a Estética introduziu varias técnicas para tratar dentes descoloridos, 
como a confecção de facetas estéticas, restaurações diretas em resina, coroas e o clareamento. O mecanismo 
de ação do clareamento é atribuído à reação de oxidação entre o agente clareador e o substrato escurecido, 
no qual há modificação da molécula escurecida resultando em alteração de suas características, entre elas a 
cor. A utilização destes agentes clareadores é proposta através do emprego de várias técnicas combinadas 
ou isoladas, com ou sem ativação pela luz e atualmente, pelo laser e LEDs, cujo objetivo primordial é 
potencializar e acelerar sua ação. Dessa forma, o clareamento dental utilizando fontes de luz tornou-se um 
procedimento muito procurado atualmente. No entanto, essa reação do gel clareador utilizado em consultó-
rio odontológico catalisada pela emissão de uma fonte de luz externa resulta em liberação de energia, que 
gera calor. Fenômenos como o significativo aumento da sensibilidade dental pós-operatória tornou-se um 
dos efeitos colaterais mais encontrados nesse tipo de abordagem, ocorrendo muitas vezes durante e também 
depois do fim da terapia. Segundo a literatura, as fontes de luz ou calor não são responsáveis por potenciali-
zar o clareamento de dentes, apenas são capazes de acelerar a reação de oxi-redução do peróxido de hidro-
gênio, não havendo, ainda, evidência científica do benefício das luzes em termos de melhoria no resultado 
final do processo clareador. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é discutir sobre a efetividade do uso 
de fontes de ativação no clareamento dental em consultório, assim como seus benefícios e desvantagens.

CLAREAMENTO ENDÓGENO: RESTABELENDO A ESTÉTICA COM MEIO 
CONSERVADOR BIOCOMPATÍVEL
RENATA LAÍS XAVIER SANTOS; EDMILSON ZACARIAS DA SILVA JÚNIOR; 
MARIANA CRISTINNE VELOSO LIMA; MARCELY CRISTINY FIGUEREDO 
CASSIMIRO DA SILVA; KATTYENNE KABBAZ ASFORA; MÔNICA MARIA DE 
ALBUQUERQUE PONTES
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:renata_lais@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento endógeno; estética; biocompatível

Na busca da melhora estética, os pacientes procuram os profissionais da área de Odontologia desejosos 
que seus dentes tenham formas, posições e cores mais agradáveis, pois dentes mais brancos tendem a 
demonstrar saúde, beleza, jovialidade e tornam o sorriso mais atraente. Alterações cromáticas intrínsecas 
são comuns em elementos dentais tratados endodonticamente. Tal consequência compromete a harmo-
nia facial, uma vez que transforma uma única estrutura em área de estresse visual. Assim, o clareamento 
endógeno surge como um meio conservador amplamente utilizado para restabelecer a cor natural de den-
tes escurecidos. Entretanto, saber quais dentes podem e devem ser clareados, qual agente clareador mais 
indicado e a possibilidade de causar danos à estrutura dental e tecidos circunvizinhos e provável relação 
com a reabsorção externa cervical, tem preocupado muitos pesquisadores e clínicos. Vários são os meca-
nismos que podem desencadear essa reabsorção, entre eles a ação química e física dos agentes clareadores 
empregados, a morfologia da junção amelocementária associada ao sistema imunológico, a concentração 
dos materiais empregados, os traumas, bem como a técnica de clareamento utilizada. Assim, o presente 
trabalho visa apresentar através de uma revisão de literatura, uma abordagem reflexiva sobre o assunto bem 
como a técnica mediata de clareamento endógeno evidenciando o uso do Perborato de sódio que se mostra 
um produto biocompatível, sem causar alterações morfológicas e/ou funcionais, associados aos prováveis 
riscos decorrentes do emprego incorreto das demais técnicas.

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES PORTADORES OU NÃO DE 
ANEMIA FALCIFORME
SANDRA MARIA FERRAZ MELLO; ROBERT PAULO CORREIA DE ARAÚJO
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:mello.sandra@hotmail.com

Palavras-chave: anemia falciforme; hemoglobinopatias; saúde bucal

A anemia falciforme faz parte das hemoglobinopatias que constituem um grupo de doenças genéticas de-
correntes de anormalidades na estrutura da hemoglobina. Esta alteração é considerada como sendo uma das 
patologias hereditárias mais comuns no Brasil, devido à miscigenação de raças, apresentando manifesta-
ções orais onde os sinais mais usualmente descritos na literatura são: a palidez da mucosa oral; atraso geral 
da erupção dos dentes; transtornos na mineralização do esmalte e da dentina; alterações das células da su-
perfície da língua e má-oclusão com protrusão da maxila relacionada ao aumento da atividade hematopoié-
tica da região medular dos ossos da face desses pacientes e retrusão dos dentes anteriores. A importância de 
se determinar as condições de saúde bucal dos escolares com idades entre 7 a 12 anos, residentes e domici-
liados no município de São Francisco do Conde, Bahia, contribui para a detecção de possíveis portadores 
da doença falciforme, uma vez que a população de 29.829 habitantes deste município, de acordo o IBGE 
(2007), é predominantemente negra, conforme explicita o Edital 026/2009 PRÓ-SAÚDE SFC/ FAPESB. 
A proposta em tela visa ao levantamento e registro de dados que possam resultar em referenciais relativos 
à saúde bucal e a identificação de sintomas de anemia falciforme em parcela da população portadora desta 
patologia no município de São Francisco do Conde, objetivando a contribuir para subsidiar o planejamento 
e a adoção de políticas públicas que promovam a saúde deste município.

DISTRAÇÃO OSTEOGÊNCIA MANDIBULAR: RELATO DE CASO CLÍNICO
AIDA CAMILA ESTEVAM AVELINO; ANA CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO; AL-
FREDO DE AQUINO GASPAR JÚNIOR; RÔMULO OLIVEIRA DE HOLLANDA 
VALENTE; LEONARDO MORAIS GODOY FIGUEIREDO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aida_camila@hotmail.com

Palavras-chave: osteogênese por distração; avanço mandibular; tratamento

Muitas são as causas de deformidades faciais que geram os diferentes tipos de desarmonias faciais, sendo 
congênitas ou de desenvolvimento. Essas deformidades faciais são divididas em dois tipos de classes prin-
cipais, a saber: micrognatismo e macrognatismo. Fatores patológicos, como a anquilose da articulação tem-
poromandibular (ATM), é a grande causadora de deformidades como retrognatismo mandibular, desvios 
do mento para o lado afetado, limitação de movimentos mandibulares e atrofia dos músculos faciais. Este 
trabalho descreve um caso clínico de uma paciente de 9 anos de idade que apresentava um quadro de severa 
limitação de abertura bucal, micrognatia e microglossia de causa idiopática. A paciente foi tratada através 
de sessão cirúrgica, onde foi realizada a instalação de distratores osteogênicos em cada lado da mandíbula 
e realizada a osteotomia total com serra dupla reciprocante. Os distratores foram ativados a partir do 5º dia 
de pós-operatório a uma média de 1/2 de volta duas vezes ao dia, chegando ao avanço de 30mm. A paciente 
obteve um perfil facial menos convexo, bem como abertura bucal relativa. A distração osteogênica para 
avanço mandibular é uma boa opção aos pacientes com deformidades faciais, além de ser o tipo de distra-
ção mais comum; é muito empregada para casos de micrognatia, em que necessitem de avanço mandibular 
de grande magnitude, permitindo uma harmonia facial, recuperando a função do sistema estomatognático, 
fonação e se mostrando uma alternativa à cirurgia de osteotomia sagital bilateral. 

ESTUDO DA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DO FATOR TRANSFORMA-
DOR DE CRESCIMENTO β (TGF-β) EM LESÕES PERIAPICAIS
PAMELLA RECCO ALVARES1; ANA PAULA VERAS SOBRAL2
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:pamellarecco@hotmail.com

Palavras-chave: lesão periapical; tgf-β

As lesões periapicais desenvolvem em resposta à estimulação antigênica crônica de tecido periapical causa-
da, predominantemente, por infecção bacteriana no periápice radicular. Essas lesões, na maioria das vezes, 
correspondem a reações inflamatórias decorrentes da necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal 
radicular. Dessa forma, as lesões desenvolvem-se como uma resposta defensiva dos tecidos periapicais 
frente à infecção bacteriana e a irritantes químicos, térmicos e/ou mecânicos. Na verdade, a inflamação é 
uma reação complexa a vários agentes nocivos, como os microrganismos e células danificadas, geralmente 
necróticas, que consiste de respostas vasculares, migração e ativação de leucócitos e reações sistêmicas. 
A principal característica do processo inflamatório é a reação dos vasos sanguíneos, que leva ao acúmulo 
de fluido e leucócitos nos tecidos extracelulares. Portanto, a formação de lesões inflamatórias periapicais 
representa uma reação defensiva secundária à presença de bactérias no canal radicular, com expansão dos 
produtos tóxicos em direção à região periapical. Dentre as lesões periapicais, o granuloma periapical e o 
cisto radicular constituem as entidades patológicas mais freqüentemente encontradas. Estas lesões apresen-
tam infiltrado inflamatório crônico diversificado. Dentre as células presentes nesse infiltrado pode-se enfa-
tizar a atuação dos macrófagos, que assumem papéis complexos na fagocitose, na produção de mediadores 
inflamatórios, na ativação de respostas imune humoral e celular. Com base no exposto, o objetivo deste 
trabalho é relatar, através de uma revisão da literatura a participação do fator transformador de crescimento 
beta em granulomas periapicais e cistos radiculares na tentativa de compreender o processo inflamatório 
associado à evolução destas lesões.
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TL19 EXAME SALIVAR COMO APOIO DIAGNÓSTICO EM ESCOLARES DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, BAHIA
SANDRA MARIA FERRAZ MELLO; ROBERT PAULO CORREIA DE ARAÚJO
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:mello.sandra@hotmail.com

Palavras-chave: cárie dentária; saliva; prevenção

Dois fatores salivares devem ser considerados na avaliação do risco de cárie: fluxo salivar e capacidade-
-tampão. Objetiva-se avaliar a qualidade da saliva de escolares do município de São Francisco do Conde 
(BA), com idade entre 7 e 12 anos, e relacionar com o CPOD/CEO-d. Foram examinadas 350 crianças 
matriculadas nas escolas públicas municipais do ensino fundamental, após os responsáveis assinarem o 
TCLE. Os  exames e coletas foram realizados por uma única examinadora, previamente calibrada, para 
a determinação da velocidade de fluxo salivar, capacidade tampão e exame dos dentes. Para o exame dos 
dentes foram adaptados os códigos e critérios estabelecidos para o levantamento realizado pelo Ministério 
da Saúde - SB Brasil – 2010. Para a coleta da saliva, foi utilizado o método da saliva estimulada através 
de mastigação com Parafilm. Das crianças avaliadas, 272 apresentaram velocidade do fluxo salivar normal 
(1,0 – 2,0 ml/min), 37 acentuadamente reduzido (0,7 – 1,0 ml/min) e 41 apresentaram hiossalivação (≤ 
0,5 – 0,7 ml/min). Ainda relacionado à saliva 345 crianças apresentaram capacidade tampão normal (pH 
5,0 – 7,0) e 5 delas com valores limites (4,0 – 5,0) e ao CPOD médio foi encontrado 1,51 e CEO-d de 
1,82. Assim, conclui-se que, mesmo diante dos resultados encontrados medidas educativas e preventivas 
devem ser estimuladas e realizadas continuamente para manter a saúde bucal da população prevenindo a 
instalação da cárie.

FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA APLICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA
WALDEMIR SIMÕES BORBA JÚNIOR; CATARINA DA MOTA VASCONCELOS 
BRASIL
ACT CONSULTORIA EM SAÚDE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:waldemirborba@hotmail.com

Palavras-chave: gestão; gestão estratégica; ferramentas

Por se entender que a gestão do cotidiano em saúde é um terreno de produção e cristalização dos modelos 
de atenção à saúde, sugere-se ferramentas conceituais e operativas que procuram intervir sobre o processo 
do trabalho em saúde e valorizar o papel das relações intersubjetivas no cotidiano do fazer/pensar saúde. 
Gestão estratégica é elaborar, por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégica competi-
tiva que assegure o êxito da organização nos negócios atuais, ao mesmo tempo em que construa as com-
petências essenciais necessárias para o sucesso nos negócios de amanhã. Conhecer e analisar o passado, 
tomá-lo como manancial de nossas informações e conhecimentos, mas ter um permanente olhar para o 
futuro, espaço no qual as ações hoje definidas irão se materializar e provocar consequências. Sua finalidade 
última é buscar a perenidade da empresa, ou seja, a contínua relação da mesma no ambiente no qual está 
inserida. O que se observa na prática é que muitas vezes os profissionais da saúde trabalham com interven-
ções paliativas para problemas que geralmente são crônicos; adiando ações definitivas de resolução o que, 
quase sempre, leva ao desgaste do profissional e, por consequência, prejudica a qualidade da assistência 
prestada ao cliente. Isto é preocupante, pois limita o desenvolvimento da instituição o que, poderia ser 
evitado com um planejamento adequado dos serviços. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de 
literatura, proporcionando aos cirurgiões-dentistas, a oportunidade de ampliação de conhecimento na prá-
tica da aplicação de ferramentas de gestão  no dia a dia do seu consultório ou de sua clínica, maximizando 
resultados financeiros e operacionais.

FRATURA COMPLEXA DE TERÇO MÉDIO DE FACE EM CRIANÇA COM SE-
QUELA PERMANENTE CAUSADA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO: RE-
LATO DE CASO
ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA 
AYRES DE MELO; NEME PORTAL BUSTAMANTE; JUAN CARLOS BARRENE-
CHEA MONTESINOS; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:adrianafirmo@gmail.com

Palavras-chave: ferimentos e lesões; ferimentos por arma de fogo; ferimentos balísticos

O trauma facial pode ser considerado uma das agressões mais devastadoras encontradas em centros de 
trauma devido às consequências emocionais e à possibilidade de deformidade. Quando o trauma ocorre por 
impacto de grande velocidade e energia cinética, pode levar a situações dramáticas devido ao tempo decor-
rido do trauma e à gravidade da lesão em que, após instaurado um quadro complexo, pode levar o paciente 
a óbito ou promover lesões irreparáveis. É objetivo do trabalho descrever o caso de uma paciente de 7 anos 
de idade que por acidente doméstico foi vítima de projéteis de arma de fogo, que ocasionou uma sequela 
permanente com perda da visão. Paciente L.V.L., 7 anos, sexo feminino, estava internada na emergência 
pediátrica do Hospital da Restauração, quando a equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, foi 
acionada para estabelecer o parecer desta criança. Ao exame físico, apresentava sinais característicos de 
amaurose bilateral, com equimose e edema periorbitário bilateral, ferimento pérfuro-contuso com presença 
de tecidos desvitalizados com zona de tatuagem pela pólvora e orla de escoriação. Ao exame radiográfico, 
foram verificados vários fragmentos de projétil de arma de fogo na região posterior da cavidade orbitária 
esquerda, e com fratura zigomático-orbital direita afetando parede lateral e assoalho de órbita. O plano 
de tratamento baseou-se, na realização de procedimentos para exéreses de corpos estranhos, remoção de 
tecidos desvitalizados e limpeza local, minimizando riscos de infecção e necrose tecidual. Este tipo de 
lesão adquire um perigo muito maior quando se produz em crianças, pois independentemente das possíveis 
cicatrizes faciais, podem também afetar os centros de crescimento e desenvolvimento do esqueleto facial, 
repercutindo no futuro em defeitos funcionais que se traduzem como adultos com hipoplasias, atrofias e 
desarmonias faciais. 

HERPES SIMPLES RECORRENTE NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO
RUTH SUZANNE MÁXIMO DA COSTA
ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:ruth_maximo@hotmail.com

Palavras-chave: herpes simples; infecção viral; odontopediatria

A infecção do vírus HSV na sua forma primária ocorre, em sua maioria, durante a infância na forma 
sub-clínica e posteriormente ocorrem suas recorrências. Sendo a doença mais comum no homem moder-
no, excluindo as infecções respiratórias, o objetivo é relatar caso de herpes simples recorrente em clinica 
odontopediátrica no município de Caruaru-Pe. Paciente A.P.D.S, 12 anos, sexo feminino, compareceu à 
clínica de odontopediatria da ASCES, para submeter-se ao tratamento odontológico. Durante a realização 
do exame físico extra-oral, foi verificada a presença de uma lesão com aspecto de crosta, na porção me-
diana do lábio superior. Na anamnese foi relatado que, inicialmente, a região ardia e coçava muito, e no 
dia seguinte apareceu uma bolha que estourou formando uma casca sobre a ferida, há três dias. A paciente 
relatou o aparecimento da lesão após passar por estresse emocional, e que há cerca de um ano esta patologia 
apareceu na mesma região. O diagnóstico de Herpes Simples Recorrente foi realizado com embasamento 
essencialmente clínico, a partir de uma detalhada anamnese e de um minucioso exame físico. Optou-se em 
não realizar tratamento, pois a mesma já estava clinicamente ativa e sua regressão ocorreria quatorze dias 
após o seu aparecimento. Foi realizada a suspensão do tratamento dentário até regressão da lesão. Foram 
feitas recomendações, em virtude da mesma poder ser um foco de disseminação do vírus. A paciente ficou 
em proservação e após o desaparecimento da lesão o seu tratamento dentário foi retomado. Pode-se con-
cluir que a paciente apresenta Herpes Simples Recorrente. Diante desta infecção viral, o profissional deve 
estar preparado para realizar o diagnóstico precoce da lesão, orientar o paciente como proceder com essa 
patologia e, quando necessário, trata - lá. E mais importante ainda, conscientizar que se trata de uma doença 
contagiosa, para que esse indivíduo não se torne um mediador de novas infecções.

IMPLANTODONTIA – CIRURGIA E REABILITAÇÃO ORAL
ALDO FERNANDES DE ALBUQUERQUE BEZERRA JÚNIOR
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aldobezerra@uol.com.br

Palavras-chave: sinus lifting; enxertos; carga imediata

Passaram-se 17 anos em nossa experiência na implantodontia. Como todo início tudo parecia um sonho; 
na velocidade característica dos dias atuais, também realizamos alguns destes sonhos.  Desfrutamos hoje 
dos recursos mais atuais desta especialidade, mesmo aqui no nordeste, que não deixa nada a desejar dos 
grandes centros formadores de conhecimento. Entretanto, aquelas dificuldades de acesso ao conhecimento 
e à tecnologia que inviabilizava a Implantodontia com seus altos custos dos implantes importados (Calcitek 
e Friait-2), para a maioria dos cirurgiões-dentistas e seus pacientes, foram superadas graças ao avanço das 
pesquisas (mundiais e nacionais) e da Indústria Nacional (Neodent, Conexão e outros) que nos dias de hoje 
preenchem os requisitos necessários ao tratamento com implantes dentais osseointegráveis, democratizan-
do este serviço, colocando qualidade técnico-científica à nossa disposição e destacando a integração das 
especialidades em benefício da Implantodontia. Apresentaremos uma seleção de técnicas das simples às 
complexas da implantodontia, nossa casuística de 17 anos, com técnicas cirúrgicas e protéticas (Enxertos e 
Colocação de Implantes com Carga Imediata - Cirurgia e Prótese) com apoio clínico necessário ao sucesso 
dos Implantes e da Reabilitação Oclusal, sempre atento à gestão de Marketing e Finanças. Os implantes 
osseintegrados não são mais questionados quanto à sua funcionalidade. São apresentados casos clínicos, 
todos com acompanhamento longitudinal e protocolos rigorosos, os quais nos dão inteira segurança do seu 
sucesso comparando com os resultados das pesquisas mais recentes no assunto. Entretanto, observamos 
grandes dificuldades do ponto de vista clínico e financeiro para realização de tais procedimentos, e dis-
cutiremos a relação com os pacientes e os processos que submetemos os mesmos antes, durante e após a 
realização de cada fase da reabilitação.

INTERFACE CLÍNICA DO PACIENTE ODONTOGERIÁTRICO - AVALIAÇÃO 
DO ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA APÓS PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO 
DE HIGIENE, MOTIVAÇÃO E TRATAMENTO
ANTONIO CARLOS MOURA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carlosmouramelo@gmail.com

Palavras-chave: índice de placa bacteriana; idoso; odontogeriatria

A população mundial e brasileira passa cada vez mais a atingir idades avançadas, ocorrendo assim uma 
mudança no perfil da saúde, surgindo a necessidade de os profissionais conhecerem melhor o paciente 
geriátrico. A diminuição do endentulismo nos idosos faz com que haja um aumento da preocupação com 
a presença da placa bacteriana. É objetivo deste trabalho, avaliar o resultado de um programa preventivo, 
motivacional e curativo para controle e redução do índice de placa bacteriana em idosos que freqüentaram 
a clinica da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Escola de Aperfeiçoamento Profissional, durante 
o período de abril de 2009 a agosto de 2010 e se alguns fatores como idade, frequência de escovação, sin-
tomas depressivos e fator sócio-econômico influenciaram no resultado final da pesquisa. A amostra deste 
estudo foi constituída de 51 pacientes idosos de baixa renda, com idade igual ou superior a 60 anos, de 
ambos os gêneros. A pesquisa foi realizada através de uma anamnese completa com os idosos, onde foram 
coletados os dados pessoais, sociais e aplicado o GDS (Geriatric Depression Scale), além do preenchimento 
de odontograma para avaliação do índice de placa, no qual as placas presentes nas superfícies dentárias 
foram evidenciadas pela utilização de um corante em 4 momentos, sendo este último momento avaliado 
após realização de todo o tratamento planejado e as sessões de motivações e orientações de escovação 
dentária para cada paciente. Foi utilizado o Índice de Placa de O´Leary. Quase todos os idosos da amostra 
apresentaram redução do seu índice de placa e nenhum dos fatores externos observados como: faixa etá-
ria, sintomas depressivos, nível sócio-econômico exerceu influência direta no resultado final do trabalho, 
exceto o número de escovações diárias realizadas pelos idosos da amostra. Pode-se concluir através desse 
trabalho o quanto são relevantes os projetos preventivos e motivacionais voltados para a população idosa.
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TL25 LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR, UMA ALTERNATIVA NA REABILITA-
ÇÃO DE MAXILAS EDÊNTULAS
RODRIGO CHAVES PEIXOTO 
ABO PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cdrodrigopeixoto@hotmail.com

Palavras-chave: levantamento de seio maxilar; enxerto; implantes

Com a evolução da implantodontia, a necessidade de tratar pacientes edêntulos requer, 
em alguns casos, procedimentos avançados para restaurar regiões onde houve perda fisiológica de estrutura 
óssea. Um caso frequente é a região posterior da maxila, devido ao processo de pneumatização do seio 
maxilar. A perda óssea em região posterior da maxila pode reduzir a possibilidade de inserção de implantes 
com comprimentos adequados para obter boa estabilidade sob forças de cargas mastigatórias (HALLMAN; 
NORDIN, 2004). O levantamento de seio maxilar (Sinus Lift) é um procedimento de enxertia óssea que 
visa contornar estas perdas ósseas posteriores da maxila, seja com osso autógeno, xenógeno ou autólogo; é 
uma alternativa segura e viável. As elevações do seio maxilar foram inicialmente propostas por TATUM em 
meados dos anos 70, sendo descritos procedimentos em dois tempos cirúrgicos com enxertos particulados 
de crista de ilíaco por (BOYNE; JAMES, 1980) com fase de cicatrização de 4 a 6 meses para permitir inte-
gração biológica do enxerto. O osso autógeno é padrão ouro em caso de enxertia óssea, todavia a evolução 
dos biomateriais tem deixado ao cirurgião opções valiosas para evitar a morbidade do procedimento e me-
lhorando assim o conforto ao paciente. Alternativas seguras seriam o osso bovino, o liofilizado e as matrizes 
sintéticas. A proposta da apresentação é explicar as técnicas de levantamento maxilar com apresentação de 
casos para cirurgiões-dentistas clínicos e interessados  no tema.

NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA: ODONTOLOGIA DO 
TRABALHO
ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS; FLÁVIA MARTÃO FLÓRIO; 
ADRIANA CAGNANI; LUCIANA LUZ SOUSA
SÃO LEOPOLDO MANDIC, CAMPINAS, SP, BRASIL.
e-mail:andreiamsb@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia do trabalho; saúde ocupacional; programas ocupacionais

A Odontologia do Trabalho também designada de Odontologia Industrial, Odontologia Ocupacional ou 
Odontologia em Saúde do Trabalhador, é uma especialidade recente que tem por finalidade a prevenção e 
promoção da saúde bucal no meio laboral, evitando que os riscos ocupacionais inerentes a cada atividade 
profissional sejam eles químicos, físicos, biológicos ou de acidentes, interfiram na saúde e na qualidade de 
vida do trabalhador, bem como na produtividade e bom funcionamento das empresas. Sua regulamentação 
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) ocorreu em 2001, através das Resoluções Nº 22/2001 e  
25/2002, firmando os propósitos da saúde bucal como área indissociável da saúde geral, luta constante 
na melhoria das condições de vida dos trabalhadores. As morbidades bucais podem provocar desconforto 
físico e emocional, prejudicando a saúde geral e gerando índices insatisfatórios de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT), de turn over e de absenteísmo do trabalhador, justificando a necessidade do especialista 
em Odontologia do Trabalho no meio laboral. A ausência desse profissional impossibilita o conhecimento 
do quadro epidemiológico das morbidades bucais que afetam o trabalhador e o seu trabalho. Conclui-se que 
esse novo e rico campo de atuação, situado na área de saúde ocupacional, amplia a atuação do Cirurgião-
-Dentista no mercado de trabalho, inserindo-o no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, 
atuando nas empresas, em consultorias, programas de saúde ocupacionais e perícias trabalhistas.

O CIRURGIÃO-DENTISTA E SUA ATUAÇÃO PERICIAL
JULYANNA JACINTO ARRUDA; ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN; 
ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO; ANGÉLICA 
VERAS ROCHA; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:julyjarruda@hotmail.com

Palavras-chave: perícia odontológica; odontologia legal; odontologia forense

A Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físi-
cos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada e mesmo 
fragmentos ou vestígios, resultando em lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis. Perícia é todo 
exame técnico que se execute por ordem de autoridade policial, judiciária ou administrativa, com o intuito 
de se estabelecer a verdade. Para cumprir com esse desiderato é necessário que os indícios sejam elevados 
a categoria de prova, que é o elemento demonstrativo da autenticidade ou veracidade de um fato, para que 
o julgador possa formar a convicção sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Quando esses 
exames são na área da Odontologia, cabe aos cirurgiões-dentistas, e de preferência aos especialistas em 
Odontologia Legal, por sua formação específica, a realização dos mesmos. Neste trabalho os autores rea-
lizaram uma revisão da literatura dos artigos publicados no período de 2005 a 2010, em português, inglês 
e espanhol, nas bases de dados: BIREME, LILACS, SCIELO e BBO utilizando como descritores: Perícia 
Odontológica, Odontologia Legal, Odontologia Forense, com o objetivo de relacionar as perícias mais co-
mumente realizadas na área odontológica. Pode-se concluir que as perícias são realizadas nos fóruns penal, 
civil, administrativo e ético, sendo as relacionadas aos traumas e aos erros profissionais muito frequentes, 
bem como as de identificação humana, em especial nos desastres em massa, que por suas características 
provocam grande comoção social.

O USO DE MINI-IMPLANTES PARA A CORREÇÃO DE MORDIDA ABERTA 
ANTERIOR
SIMONY CONCEIÇÃO SILVA; LUIZ GARCIA DA SILVA; ISABELLE KARYNNE 
LOPES E SILVA; RENATA LOURENÇO APOLINÁRIO; PAULO DE TARSO VIEI-
RA RIBEIRO; LUIZ FILIPHE CANUTO
ABO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:simonybranquela@hotmail.com

Palavras-chave: mini-implantes; correções; mordida aberta anterior

A utilização de mini-implantes como ancoragem para a movimentação dentária em Ortodontia é hoje bas-
tante difundida. A mordida aberta anterior (MAA), definida como a presença de um transpasse vertical 
negativo entre as bordas incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores, consiste em uma das más 
oclusões de maior comprometimento estético e funcional com diversos fatores etiológicos envolvidos. O 
tratamento da mordida aberta anterior dependerá de sua classificação e severidade e apresenta limitações 
dependendo da época de intervenção. Em termos de diagnóstico, faz-se necessário identificar se há compro-
metimento dentário e dentoalveolar ou se existe envolvimento esquelético. Uma opção de tratamento não 
cirúrgico da mordida aberta anterior esquelética consiste na intrusão de dentes posteriores com o auxílio 
dos mini-implantes. Este trabalho teve o objetivo de revisar a literatura sobre o tratamento de mordida aber-
ta anterior em adultos com o uso de mini-implantes, investigando suas indicações, limitações, vantagens 
e estabilidade em longo prazo. Como a ancoragem é a questão mais crítica do ponto de vista biomecânico 
para a realização do tratamento ortodôntico, o uso de mini-implantes como auxiliares ao tratamento orto-
dôntico da mordida aberta anterior oferece uma efetiva ancoragem esquelética para intrusão dos dentes 
posteriores e normalização da sobremordida. Os mini-implantes, provavelmente, alterarão muitos métodos 
de tratamento de pacientes adultos e adolescentes. A estabilidade ainda consiste em uma limitação do 
tratamento, sendo assim, protocolos rígidos e individualizados de contenção devem ser instituídos após 
esta modalidade de tratamento.

ODONTOLOGIA DO TRABALHO: O QUE É E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?
RAMONA THORPE LIMA; NATÁLIA SOTERO MACHADO; MARIANA SILVA 
TEIXEIRA CAVALCANTI; ANA CLÁUDIA DE SOUZA MELO
CPO-CIODONTO, RECIFE, PE, BRASIL.

e-mail:ramonalima@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia do trabalho; trabalhador; saúde

A Odontologia do Trabalho é uma especialidade nova no Brasil, criada pela Resolução do CFO (Conselho 
Federal de Odontologia) nº 22, de 27/12/2001, que atua nos moldes da Medicina do Trabalho, sendo apli-
cada à área estomatológica, requerendo formação profissional especializada em Odontologia. Através de 
uma revisão de literatura, este trabalho demonstra a importância da odontologia do trabalho no contexto 
de saúde bucal do trabalhador, seu campo de atuação e um breve relato a respeito do projeto de lei que 
inclui o dentista do trabalho na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4) que 
trata do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). Essa nova 
especialidade tem como objetivo a busca permanente da preservação da saúde bucal do trabalhador em 
ambiente laboral, prevenindo e diagnosticando doenças do complexo bucomaxilofacial provocadas por 
riscos ocupacionais, além de evitar acidentes de trabalho por causas odontológicas, contribuindo, assim, 
para a saúde integral do trabalhador. A área de atuação da especialidade consiste em realização de exames 
odontológicos para fins trabalhistas, planejamento de programas de educação sobre acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais, identificação e vigilância dos fatores ambientais que constituem riscos à saúde 
bucal no trabalho, assessoramento técnico em segurança, ergonomia e higiene do trabalho, dentre outras. 
O projeto de lei 422/07 que tramita no Congresso federal em fase final, tornará obrigatória a Odontologia 
do Trabalho nas empresas, preenchendo uma lacuna existente na legislação e trazendo benefícios não só 
aos trabalhadores, como também às empresas, governo e previdência social. Diante do exposto, podemos 
ressaltar a importância da odontologia do trabalho nas práticas de saúde, visto que a saúde bucal é parte 
indissociável da saúde geral do indivíduo.

ODONTOLOGIA INTEGRADA À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
ADRIANA CAGNANI; ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS; LUCIANA 
LUZ SOUSA; FLÁVIA MARTÃO FLÓRIO
SÃO LEOPOLDO MANDIC, CAMPINAS, SP, BRASIL.
e-mail:adrianacagnani@yahoo.com.br

Palavras-chave: pneumonia aspirativa; pneumonia associada á ventilação mecânica; uni-
dades de terapia intensiva

A pneumonia nosocomial, infecção do trato respiratório inferior, diagnosticada após 48 horas da internação 
do paciente ocorre numa taxa de 5 a 10 casos/1.000 internações. Sua incidência é de 6 a 20 vezes maior nos 
pacientes ventilados mecanicamente, sendo definida como pneumonia associada à ventilação mecânica – 
PAVM. É considerada a principal causa de mortalidade atribuída às infecções hospitalares, sendo que apro-
ximadamente 33% dos pacientes com PAVM falecem em decorrência direta desta infecção. A proposição 
do trabalho é destacar a importância da Odontologia dentro de uma equipe multidisciplinar no atendimento 
aos pacientes admitidos nas unidades de terapia intensiva. Evidências na última década têm sugerido que 
a doença periodontal oferece um aumento do risco para o desencadeamento da PAVM, compartilhando 
como fator etiológico microrganismos anaeróbios gram-negativos, levando a uma resposta imunológica 
e inflamatória com liberação de substâncias biológicas ativas. O acúmulo de biofilme bacteriano sobre as 
superfícies dentais pode aumentar ainda mais o risco de pneumonia por aspiração e, a aspiração de bactérias 
orais durante a ventilação mecânica é uma possível rota para a contaminação do trato respiratório inferior 
por microrganismos. Desta forma, pela relevância e atualidade do tema, a odontologia integrada à unidade 
de terapia intensiva vem se inserindo na equipe multidisciplinar hospitalar contribuindo para a recuperação 
dos pacientes e prevenindo infecções, como a PAVM.
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TL31 ORTODONTIA: A ARTE E A CIÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS
EDGARD NORÕES RODRIGUES DA MATTA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:edgardmatta@ig.com.br

Palavras-chave: planejamento ortodôntico; diagnóstico ortodôntico; ortodontia

O ortodontista convive diariamente com a administração dos espaços nos arcos dentários, sejam espaços 
fisiológicos ou patológicos. Nos planejamentos clínicos, a falta ou excesso de espaços é um dos fatores re-
levantes quando na decisão da estratégia de tratamento, tratar com ou sem extração de dentes permanentes. 
Este trabalho tem como objetivo fazer considerações a respeito dos diversos fatores envolvidos no planeja-
mento ortodôntico no que diz respeito à administração dos espaços: discrepância de modelos, profundidade 
da curva de Spee, discrepância cefalométrica e perfil do paciente. O autor fará considerações a respeito 
da administração dos espaços em ortodontia e como manipulá-los mecanicamente com uso dos aparelhos 
ortodônticos, apresentando casos clínicos para ilustrar suas colocações. O primeiro caso clínico a ser apre-
sentado é de uma paciente do gênero feminino com maloclusão Classe II, 1ª divisão de Angle, discrepância 
de modelos de 2mm negativos e perfil facial convexo, apresentando bom potencial de crescimento, tendo 
sido tratada com extração dos primeiros pré-molares superiores e inferiores. O segundo caso clínico a ser 
apresentado é de um paciente do gênero masculino apresentando maloclusão Classe II, 1ª divisão de Angle, 
discrepância de modelos de 1mm negativo, bom potencial de crescimento e perfil facial agradável, tendo 
sido tratado sem extrações dentárias. Pode-se concluir que o mesmo tipo de maloclusão pode necessitar de 
diferentes opções terapêuticas em razão dos vários fatores envolvidos no estabelecimento da maloclusão.

OSTEOMIELITE DE MANDÍBULA. RELATO DE CASO
CAMILA AGRA SOUZA; VALMIR VANDERLEI GOMES FILHO; IRACEMA 
THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS; ADRIANA CARLA BARBOSA 
FIRMO; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:camila.agra@gmail.com

Palavras-chave: osteomielite; mandíbula; traumatismos

Comprometimento imunológico, doenças crônicas sistêmicas, redução da vascularização óssea, uso exces-
sivo de tabaco e álcool, diabetes mellitus e síndrome da imunodeficiência adquirida são fatores predispo-
nentes para o surgimento das osteomielites, entre outras causas. As osteomielites podem ser causadas por 
traumatismos, caracterizando-se como processos inflamatórios agudos ou crônicos e ocorrendo a partir 
de osteítes não circunscritas que se difundem através do osso esponjoso e do periósteo. O diagnóstico 
das lesões osteomielíticas é realizado com base nas características clínicas, laboratoriais e radiológicas. 
O presente trabalho visa o diagnóstico e o tratamento da osteomielite de mandíbula. Paciente do gênero 
feminino, 28 anos, leucoderma, sofreu acidente motociclístico em julho de 2004 que resultou em fratura de 
mandíbula. Comparecendo ao ambulatório de Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE em novembro 
do mesmo ano, apresentava aumento de volume na região retromolar esquerda e na cervical, dificuldade 
na realização dos movimentos mandibulares e cervicais, além de sintomas sistêmicos característicos de 
processo inflamatório/infeccioso. Ao exame imaginológico foram demonstradas áreas de rarefação óssea e 
de sequestros ósseos. A cintilografia através do Tecnécio 99 demonstrou a evolução do processo crônico até 
a região de ângulo direito. Após cultura, o Staphylococcus aureus foi evidenciado. Com o diagnóstico de 
osteomielite de mandíbula, a paciente foi submetida ao tratamento cirúrgico e à antibioticoterapia, recupe-
rando movimentos e estética favoráveis.

OSTEOSSARCOMA DE MANDÍBULA: RELATO DE CASO
ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA 
AYRES DE MELO; NEME PORTAL BUSTAMANTE; JUAN CARLOS BARRENE-
CHEA MONTESINOS; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:adrianafirmo@gmail.com

Palavras-chave: osteossarcoma; câncer ósseo; lesões maxilofaciais

O osteossarcoma é uma neoplasia altamente malígna que acomete, na maioria dos casos, os ossos longos. 
Apenas pequena porcentagem desses tumores se origina na região crânio-facial, acometendo principalmen-
te mandíbula e maxila. O diagnóstico é feito após a análise da história, exame físico, exames de imagem e 
anatomopatológico e sua correlação com os diagnósticos diferenciais. O objetivo é descrever o caso de um 
paciente apresentando um osteossarcoma em região de processo condilar da mandíbula que invadia parte 
do ramo ascendente, submetido à ressecção cirúrgica. T.J.S., 27 anos, masculino, encaminhado ao ambu-
latório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFPE, com um aumento de volume em região 
pré-auricular direita com evolução de aproximadamente 3 meses e sensibilidade dolorosa. Ao exame físico 
apresentava assimetria facial, limitação de movimentos mandibulares, desvio de oclusão, desvio da mandí-
bula para o lado contra-lateral. Apresentava tumoração visível, de consistência firme e com contornos bem 
definidos. A tomografia volumétrica de feixes cônicos evidenciou massa tumoral em côndilo mandibular 
direito, invadindo parte do ramo ascendente da mandíbula, com imagens com o aspecto clássico de raios 
de sol. Foi realizada ressecção ampla com margem de segurança por abordagem submandibular. Após três 
diagnósticos histopatológicos diferentes, concluiu-se que se tratava de um osteossarcoma em mandíbula, 
confirmando a malignidade e a gravidade da lesão. Sendo então, encaminhado para um oncologista para 
dar continuidade ao tratamento. Destaca-se a importância do diagnóstico diferencial do osteossarcoma 
diante de outras lesões do complexo maxilo-mandibular e de uma abordagem terapêutica adequada, cujo 
objetivo sempre deve ser minimizar complicações ao paciente, visto que o prognóstico dessa doença não 
é favorável, necessitando de cuidados especiais, através de cirurgia radical com ressecção total da região 
envolvida e quimioterapia.

PAPEL DA ODONTOLOGIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA APNEIA E 
HIPOPNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAHOS)
EMANUELLA ERMINIA ROCHA1; RENATA SILVA MELO FERNANDES2
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO- FOP/UPE, RECIFE, 
PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, 
BRASIL.
e-mail:emanuella.rocha@hotmail.com

Palavras-chave: apneia; aparelhos odontológicos intra-orais; síndrome da apneia e hipop-
neia obstrutiva do sono

A Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é um problema caracterizado por breves 
interrupções da respiração devido à obstrução das vias aéreas por alguns momentos durante a noite. A pas-
sagem do ar é fechada pelos tecidos da garganta impedindo a respiração e esta situação é repetida múltiplas 
vezes durante a noite. Tal síndrome pode ser classificada em: obstrutiva, quando ocorre a obstrução da 
orofaringe e está associada ao ronco; central, acontece por uma disfunção do Sistema Nervoso Central e o 
esforço respiratório não é iniciado; e mista, onde acontece uma associação de ambas. O ronco é definido 
como um ruído causado pelo atrito dos tecidos moles da orofaringe devido a uma obstrução parcial nas vias 
aéreas superiores. As principais manifestações clínicas são: ronco, sono inquieto, despertares frequentes, 
hipersonolência diurna excessiva, aumento da diurese noturna, cefaléia matinal, déficits neurocognitivos 
(memória, atenção, concentração, reflexo), alterações comportamentais (mudança de humor, irritabilidade, 
fadiga crônica), hipertensão arterial e pulmonar, entre outros. Para determinar o diagnóstico e a severidade 
da referida síndrome o exame clínico, anamnese, exame cefalométrico de perfil e polissonografia são neces-
sários. O tipo de tratamento vai depender da gravidade do transtorno diagnosticado, podendo variar desde: 
medidas comportamentais; utilização do CPAP (Continuous Positive Airway Pressure = Pressão Positiva 
e Contínua nas Vias Aéreas Superiores); utilização de Aparelhos Intrabucais; tratamento farmacológico, 
cirúrgico e terapias combinadas. A Odontologia em conjunto com a Medicina tem sido de fundamental 
importância para o diagnóstico correto SAHOS, onde os aparelhos odontológicos intra-orais tem sido uma 
alternativa ao tratamento.

PERIODONTITE AGRESSIVA: RELATO DE CASO E PROSERVAÇÃO -2009-2012
MARIA REGINA ALMEIDA DE MENEZES; SAULO CABRAL DOS SANTOS 
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:mareginaodonto@gmail.com

Palavras-chave: periodontite agressiva; osso alveolar; doença

A periodontite agressiva é uma doença rara, que acomete principalmente jovens entre 12 e 30 anos, possui 
rápida progressão e causa intensa perda vertical do osso alveolar de suporte, resultando na formação de 
bolsas infra-ósseas com mais de quatro milímetros de profundidade à sondagem. A periodontite agressiva 
pode se apresentar sob duas formas: localizada e generalizada. A forma localizada atinge os primeiros 
molares e incisivos permanentes e não mais de dois dentes além destes. Já na periodontite agressiva ge-
neralizada há perda de inserção interproximal e acometimento de, pelo menos, três dentes permanentes 
além dos já citados na forma localizada. Observa-se um padrão familiar e a presença de Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. Como consequência da agressividade dessa doença, a reabsorção óssea só cessa 
com o tratamento, ou esfoliação ou a exodontia dos dentes afetados. Assim pretendemos apresentar os 
resultados da proservação do tratamento de uma paciente do sexo feminino, leucoderma, 18 anos, que 
compareceu em 2008 para atendimento no Curso de Especialização em Periodontia da ABO-PE. Relatou 
desconhecer o problema até procurar um ortodontista. O protocolo foi orientação de higiene bucal, raspa-
gem com ultrassom, foi feito uma irrigação com seringa luer contendo solução iodada a 10%, por 5 minutos 
em cada dente acometido pela periodontite agressiva e, ao final, um gel de clorexidina a 2% foi usado para 
descontaminação de toda a mucosa bucal, bochechas, língua e palato. Uma associação medicamentosa de 
amoxicilina 500mg com metronidazol 250mg a cada 8 horas por 10 dias foi prescrita para a paciente, além 
de bochechos com clorexidina a 0,12%. Após o término do tratamento em meados de 2009, a paciente 
passou para o programa de terapia de suporte intenso. Os resultados foram promissores, com controle da 
perda óssea, diminuição da mobilidade dos dentes comprometidos e conscientização da mudança de hábito 
da paciente para maior controle da higiene bucal.

PLANEJAMENTO REVERSO E ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NA REA-
BILITAÇÃO COM IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
RAFAEL AMORIM CAVALCANTI DE SIQUEIRA; PAULO GUSTAVO DE FREI-
TAS SANTOS; BERNARDO MATTOS SILVEIRA 
ILAPEO, CURITIBA, PR, BRASIL.
e-mail:rf_amorim@hotmail.com

Palavras-chave: implantes osseointegráveis; planejamento reverso; tratamento 
multidisciplinar

O tratamento reabilitador do paciente total ou parcialmente edêntulo pode apresentar inúmeros desafios, 
visto que frequentemente esta condição envolve perda de estabilidade oclusal, dimensão vertical de oclusão 
alterada, assim como estética e fonética comprometidas. O cirurgião-dentista não deve concentrar seus 
esforços na reabilitação de apenas uma determinada região de seu interesse e/ou do paciente, o objetivo 
deve ser sempre uma terapêutica que devolva uma relação de equilíbrio a todo o sistema estomatognático. 
Sendo assim, a análise criteriosa do caso assume papel principal na reabilitação oral permitindo ao clínico 
identificar as necessidades da reabilitação, orientando todas as fases subsequentes. O planejamento reverso 
é uma técnica de trabalho que preconiza a reabilitação funcional e estética do indivíduo como primeira fase 
do tratamento. Através dele é possível visualizar a futura posição dos dentes e implantes, prevendo uma 
relação maxilo-mandibular adequada. Um tratamento multidisciplinar envolvendo especialidades como 
a Implantodontia, Prótese e a Ortodontia, pode ser a melhor alternativa para o sucesso da reabilitação, 
principalmente em casos complexos. Estudos relatam a importância de uma abordagem multidisciplinar 
com o planejamento reverso incluindo as montagens de diagnóstico e a confecção de guias cirúrgicos. 
Neste contexto, o planejamento reverso surge como uma abordagem valiosa para o clínico proporcionando 
o melhor entendimento do caso e previsibilidade do resultado final da reabilitação.
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TL37 
PLÁSTICA DENTAL: ESTÉTICA VERMELHA E ESTÉTICA BRANCA
ALEXANDRE BATISTA LOPES DO NASCIMENTO; HILCIA MEZZALIRA 
TEIXEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:alexnasci@uol.com.br

Palavras-chave: dentística; estética; cosmética

Um sorriso harmonioso tem cada vez mais importância tanto no campo profissional quanto no social. Na 
composição do sorriso fazem parte a gengiva, estética vermelha, quanto os dentes, estética branca. A gen-
giva com aspecto de saúde, contorno gengival harmonioso, e ao sorrir sendo visualizada em torno de 4mm, 
se apresenta na nossa sociedade como as características ideais. Quanto aos dentes, o alinhamento dentário, 
dentes claros, tamanho próximo a 11mm para os dentes centrais superiores e a manutenção da proporção 
áurea dos dentes superiores, possibilitam um sorriso “agradável”. O objetivo é expor casos clínicos que 
envolvam a reabilitação do sorriso através da correção do contorno gengival e/ou do restabelecimento 
da harmonia dentária através de procedimentos adesivos. Inicialmente, será evidenciada a importância 
do diagnóstico estético gengival e dentário. O primeiro caso clínico visa o restabelecimento do sorriso 
pelo recontorno gengival através de aumento de coroa clínica cirúrgico em uma paciente com sorriso de-
nominado gengival. O segundo, em uma jovem de 21 anos após a realização de tratamento ortodôntico, 
foi realizado aumento de coroa clínica dentária e, em seguida, clareamento dental no consultório e caseiro 
para, finalmente, ser realizado o procedimento cosmético dental. A associação de conceitos modernos do 
padrão de estética para a nossa sociedade com o envolvimento de diferentes especialidades, principalmente, 
a periodontia e a dentística, possibilitam como resultado final um sorriso agradável e, consequentemente, 
paciente satisfeito.

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PACIENTES COM DISFUN-
ÇÃO TEMPOROMANDIBULAR ATENDIDOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚ-
DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
KÁTIA BUENO SANTOS; TATIANA PAULA SILVA; TATIANE PORTAL; MAU-
RÍCIO KOSMINSKY 
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: síndrome da disfunção da articulação temporomandibular; depressão; 
saúde pública

Boa parte da literatura ressalta que a disfunção temporomandibular é influenciada por aspectos biológicos, 
psicológicos e socioculturais, onde em muitos casos associa-se a quadros de desordens emocionais como 
a depressão. O objetivo é evidenciar a ocorrência de sintomas depressivos em pacientes com disfunção 
temporomandibular inseridos em um serviço público de referência. Tratou-se de uma pesquisa de série 
de casos. Este estudo foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Pernambuco sob o protocolo nº 062/09. Foram examinados 120 indivíduos, de ambos os sexos. Como 
instrumento de medida para diagnóstico da disfunção temporomandibular e depressão utilizou-se o Cri-
tério de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares - Eixo I e II. Os dados foram 
analisados através da estatística descritiva. A maioria dos pacientes pertencia à faixa etária dos 30 aos 49 
anos, eram do gênero feminino (90,8%) e apresentavam renda familiar de 1 a 3 salários mínimos mensais. 
Verificou-se que 77% da população apresentaram algum nível de depressão. Sobre a cronicidade dos sin-
tomas depressivos verificou-se que 54% da população apresentavam grau II de cronicidade evidenciando 
impacto moderado da depressão sobre a disfunção temporomandibular e a vida diária. Conclui-se que a 
depressão é frequente entre os pacientes com disfunção temporomandibular necessitando assim de uma 
maior atenção por parte dos profissionais que atuam neste segmento nos serviços públicos de saúde, na qual 
a correta identificação, diagnóstico e encaminhamentos destes pacientes podem contribuir por sua vez para 
a realização de tratamentos mais efetivos levando em consideração aspectos fundamentais como a melhora 
da qualidade de vida destes pacientes.

 
PRINCIPAIS CAUSAS DAS FALHAS DAS RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA 
DE PRATA: REVISÃO DA LITERATURA
EDMILSON ZACARIAS DA SILVA JÚNIOR; RENATA LAÍS XAVIER SANTOS; 
MARIANA CRISTINNE VELOSO LIMA; MARCELY CRISTINY FIGUEREDO 
CASSIMIRO DA SILVA; ALEXANDRE BATISTA LOPES DO NASCIMENTO; 
MARIA REGINA ALMEIDA DE MENEZES
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edmilsonjunior89@hotmail.com

Palavras-chave: amálgama; falhas; preparo cavitário

O amálgama dental, apesar de ser utilizado na Odontologia há muito tempo e da evolução de outros tipos 
de materiais restauradores, ainda possui uma ótima indicação clínica. Este importantíssimo material res-
taurador apresenta uma vida média de 4-8 anos e uma vida máxima de 25 anos. O objetivo do presente 
trabalho é mostrar através de uma revisão da literatura as limitações do amálgama e como elas podem 
ser contornadas através da confecção da restauração com a técnica correta, da indicação adequada até o 
polimento final, resultando em uma restauração mais duradoura possível, pois se não for possível o reparo, 
a cada troca é inevitável o aumento do preparo cavitário e enfraquecimento do elemento dental. Apesar 
do excelente desempenho clínico que este material apresenta, muitas falhas poderiam ser evitadas pelos 
cirurgiões-dentistas. Dentre as causas dos insucessos com o amálgama de prata, 56% constituem-se de um 
preparo cavitário incorreto; 40% da manipulação incorreta do material e apenas 4% por causas periodontais 
e ou pulpares, portanto, 96% das causas de falhas nas restaurações de amálgama estão associadas à violação 
dos princípios fundamentais do preparo cavitário e negligência na manipulação do material. As principais 
falhas apresentadas pelas restaurações em amálgama de prata são o manchamento, a corrosão, fratura de 
corpo ou bordo, cáries secundárias, danos pulpares, degradação marginal, alterações dimensionais do ma-
terial, alterações periodontais e as falhas inerentes ao material. Conclui-se que, mesmo com o passar dos 
anos, o amálgama continua sendo um excelente material restaurador, desde que indicado corretamente e 
confeccionado de maneira adequada, sendo o preparo cavitário correto um requisito fundamental para o 
sucesso desse tipo de restauração.

PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO DAS INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS
GEORGE BORJA DE FREITAS; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; IGOR BATISTA 
CAMARGO; DAVID MORAES DE OLIVEIRA; NELSON STUDART ROCHA; HÉ-
CIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAES; THIAGO NUNES PEDROSA
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:george_borja@hotmail.com

Palavras-chave: infecção odontogênica; tratamento

As infecções odontogênicas originam-se nas estruturas que compõem os dentes e o periodonto e repre-
sentam uma das entidades mais difíceis de tratamento na Odontologia. Normalmente estão relacionadas 
à necrose da polpa dental ou doença periodontal grave. Estes processos infecciosos podem variar desde 
infecções bem localizadas, que exigem um tratamento conservador, até infecções de alta complexidade 
que envolvem um tratamento multidisciplinar em ambiente hospitalar. O presente trabalho objetiva ilustrar 
casos de infecção odontogênica e revisar a literatura no que diz respeito às diversas formas de abordagem e 
tratamento das infecções maxilofaciais, enfatizando a importância do exame clínico detalhado associado à 
correta solicitação e interpretação de exames laboratoriais e imaginológicos, com vistas ao estabelecimento 
do diagnóstico preciso e tratamento precoce. As infecções odontogênicas podem progredir para abscessos 
profundos cervicais, mediastinites e abscesso cerebral, dentre outras patologias que podem colocar a vida 
do paciente em risco. Diante dos achados clínicos e complementares devemos direcionar o tratamento, o 
qual nas infecções odontogênicas é realizado com a união de três princípios básicos: drenagem cirúrgica, 
antibioticoterapia adequada e, principalmente, a remoção da causa, sendo acrescida ainda a promoção de 
cuidados suplementares que evitem a recidiva ou manutenção do foco infeccioso. Desse modo, ratifica-se 
a importância da prevenção e da aplicação de uma conduta apropriada para tratamento adequado e para 
minimizar danos permanentes.

REABILITAÇÃO ANAPLÁSTICA DA FACE PARA IDOSOS PORTADORES DE 
MUTILAÇÕES FACIAIS: ETAPAS CLÍNICAS
CACILDA CHAVES MORAIS DE LIMA1; GERALDO SÁVIO ALMEIDA HOLAN-
DA1; ÂNGELO JOSÉ GONÇALVES BOSS2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 
2.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
e-mail:cacildachaves@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação; anaplastologia; prótese bucomaxilofacial

O atendimento a pacientes portadores de mutilações faciais, requer uma integração multiprofissional para 
uma reabilitação que promova um bem estar físico e psicológico do paciente. Os instrumentos de coleta 
de dados, a ficha clínica de enfermagem, psicológica e de odontologia, contendo questões pessoais, rela-
cionadas ao diagnóstico da doença, e informações para o planejamento da reabilitação anaplástica da face 
deverão ser elaborados com questões fechadas, onde cada item apresentará um código numérico. Desta 
forma estes instrumentos estarão estruturados, para posterior coleta científica e análise estatística; com 
possibilidades de publicação. O objetivo é abordar as etapas clínicas do atendimento a pacientes portadores 
de mutilações faciais decorrentes de cirurgias oncológicas, traumáticas, ou por ordem congênita, atendi-
dos no Hospital Universitário Lauro Wanderley- UFPB. Será ressaltada a importância dos profissionais: 
psicólogo e enfermeiro, no preparo do paciente antes e após a reabilitação. O papel do enfermeiro quanto 
aos cuidados com a ferida cirúrgica antes de cada etapa clínica, e as orientações para os cuidadores desses 
pacientes, quanto à limpeza da área biológica e da prótese, proporcionando uma maior longevidade das pró-
teses faciais e estruturas de suporte. O apoio psicológico, antes, durante e após o tratamento, fortalecem a 
reintegração dos portadores de deformidades ao seu convívio social, sem que esses indivíduos percam a sua 
identidade. Serão apresentados materiais e métodos clínicos, empregados através de técnicas simplificadas 
para uma reabilitação rápida e mais próxima das características do paciente.

REABILITAÇÃO ANAPLÁSTICA DA FACE PARA IDOSOS PORTADORES DE 
MUTILAÇÕES FACIAIS: ETAPAS LABORATORIAIS
GERALDO SÁVIO ALMEIDA HOLANDA1; CACILDA CHAVES MORAIS DE 
LIMA1; ÂNGELO JOSÉ GONÇALVES BOSS2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 
2.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
e-mail:cacildachaves@hotmail.com

Palavras-chave: prótese bucomaxilofacial; resina acrílica; microondas

A Reabilitação Anaplástica da face, que visa a construção de próteses caracterizadas de forma individual e 
personalizada para pacientes de diferentes etnias, tem sido um grande desafio para as equipes multiprofis-
sionais. A integração entre os profissionais que executam as etapas clínicas e laboratoriais deve acontecer 
através de informações valiosas como fotografias, fichas e catálogos por via eletrônica e escalas que repre-
sentem os tons de pele, mucosa e cor dos olhos do paciente. Os instrumentos de coleta de dados, a ficha 
laboratorial de odontologia, contendo questões pessoais, e informações sobre o planejamento e execução 
da prótese, deverão ser elaborados com questões fechadas, onde cada item deve ser representado por um 
código numérico, Desta forma estes instrumentos estarão estruturados, para posterior coleta científica e 
análise estatística; com possibilidades de publicação. O objetivo é apresentar as etapas laboratoriais que 
envolvem a construção de uma prótese auricular, nasal, ocular e óculo-palpebral, confeccionadas em resina 
acrílica polimerizada em microondas doméstico, empregando pigmentos de maquiagem através de métodos 
para a caracterização intrínseca e extrínseca da resina acrílica de uso odontológico. O conhecimento das 
etapas laboratoriais que envolvem a reabilitação anaplástica da face por parte dos especialistas em Prótese 
Bucomaxilofacial e Dentária se torna de suma importância para a reintegração dos indivíduos à sua socie-
dade, através de próteses que se tornem o mais imperceptível para aqueles que desconhecem a mutilação, 
melhorando a qualidade de vida dos pacientes reabilitados.
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TL43 RECONTRUÇÕES ZIGOMÁTICO-ORBITÁRIAS COM AUXÍLIO DE 
VIDEOSCOPIA
IGOR BATISTA CAMARGO1; DAVID MORAES DE OLIVEIRA1; ANDRÉ VAJ-
GEL FERNANDES2; PALOMA RODRIGUES GENU3; RICARDO JOSÉ DE HO-
LANDA VASCONCELLOS2
1.HMAR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 
3.RHP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:igorildo@hotmail.com

Palavras-chave: trauma; fratura; zigomático-orbitária

Os traumas à região facial frequentemente resultam em injúrias aos componentes do esqueleto ósseo da 
face e dentre as principais causas das fraturas faciais estão as agressões e os acidentes automobilísticos, 
estes muito mais freqüentes em pessoas que não estavam usando o cinto de segurança. Outras causas 
significativas seriam as quedas, acidentes esportivos e os de trabalho. Sempre que as estruturas faciais são 
lesionadas, os objetivos do tratamento são a reabilitação máxima do paciente, através de uma rápida repa-
ração óssea, retorno das funções ocular, mastigatória, nasal, a recuperação da fala, e um resultado estético 
facial e dental aceitável. O método de tratamento das fraturas zigomático-orbitárias está na estabilização 
óssea aberta pela colocação de osteossínteses, como a fixação funcionalmente estável, associadas ou não 
às reconstruções das paredes orbitárias com os mais variados tipos de materiais.  Esta técnica, através da 
utilização de placas e parafusos de metal nobre biocompatível, dentre eles o melhor é o titânio, deve seguir 
princípios rígidos de utilização bastante estudados por pesquisadores em todo o mundo. O objetivo desta 
apresentação consiste em mostrar de forma detalhada algumas sequências cirúrgicas de reconstruções de 
órbita realizadas no Hospital Militar de Área do Recife e no Real Hospital Português onde utilizamos 
placas, parafusos e malhas de titânio associados ao polietileno poroso de alta densidade, fazendo uso no 
trans-operatório do arsenal de videoendoscopia para uma minuciosa avaliação clínica e imaginológica.

RELAÇÕES DAS CEFALÉIAS PRIMÁRIAS EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR
EMANUELLA ERMÍNIA ROCHA1; RENATA SILVA MELO FERNANDES2
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO- FOP/UPE, RECIFE, 
PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, 
BRASIL.
e-mail:emanuella.rocha@hotmail.com

Palavras-chave: cefaléias primárias; disfunção temporomandibular; dor orofacial. 

Este estudo busca esclarecer a relação entre as cefaléias primárias e as disfunções temporomandibulares 
para o adequado diagnóstico e tratamento a serem aplicados. Diversos estudos têm sido realizados, con-
tribuindo para o entendimento da cefaléia, ajudando assim, a diferenciar claramente as cefaléias primárias 
das secundárias. A articulação temporomandibular (ATM), pela suas peculiaridades, é sede frequente de 
manifestações que cada vez solicitam mais atenção. A disfunção de qualquer um de seus elementos pode 
desorganizar todo o sistema estomatognático e desencadear os mais diversos quadros patológicos. De acor-
do com a literatura, a relação entre cefaléia e disfunção da ATM é frequente, apesar de poderem também 
aparecer associadas ao acaso, pois estas desordens são bastante prevalentes. Algumas vezes, essa relação 
é direta e de fácil identificação. Em outros casos, existem mecanismos mais complexos que dificultam o 
diagnóstico. Portanto, uma adequada avaliação para o correto diagnóstico é de extrema importância para 
instituir o tratamento adequado, pois a base da terapêutica está, principalmente, na eliminação do fator 
desencadeante, bem como nos fatores predisponentes. Diversos protocolos de avaliação, diagnóstico e 
tratamento têm sido utilizados. Muitos são os processos terapêuticos empregados até o momento, o critério 
para escolha é feito de acordo com a particularidade de cada caso e a intervenção interdisciplinar mostra 
resultados benéficos para estes pacientes, porém são necessários maiores estudos para o seu esclarecimento.

REPOSIÇÃO VOLÊMICA EM PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
PAULA BAPTISTELLA LIMA; CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; IRACEMA 
THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS; NELSON ALVES BERENGUER 
NETO; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulabaptistella@hotmail.com

Palavras-chave: choque hipovolêmico; acessos vasculares; reposição volêmica

A reposição volêmica consiste em medidas que são empregadas em situação de choque hipovolêmico, onde 
ocorre a redução absoluta e geralmente súbita do volume sangüíneo circulante em relação à capacidade do 
sistema vascular. A hipovolemia pode ocorrer como resultado da perda sangüínea secundária a hemorragia 
(interna ou externa) ou pode advir da perda de líquidos e eletrólitos. A proposta desse trabalho é esclarecer 
os materiais e os métodos utilizados em uma reposição volêmica. Um dos princípios fundamentais aplica-
dos ao manejo do choque hemorrágico é a precoce administração de fluidos e produtos sangüíneos, a fim 
de corrigir a deterioração do estado hemodinâmico com o objetivo de restaurar a perfusão tecidual com a 
consequente recuperação do metabolismo oxidativo, correção da hipovolemia, melhora do débito cardíaco. 
A reposição é feita obrigatoriamente através da instalação de acessos vasculares que possibilitem a admi-
nistração de volume de forma adequada de líquidos e derivados do sangue como colóides e cristalóides. O 
conhecimento da fisiopatologia dos estados de choque e dos efeitos hemodinâmicos e farmacológicos das 
diversas soluções de reposição volêmica, assim como de suas indicações e contra-indicações, deve ser de 
domínio de todos aqueles que lidam com pacientes graves. Dessa forma, é a precocidade do diagnóstico 
e da reposição volêmica, bem como a atenção rigorosa a objetivos fisiológicos definidos previamente, 
frequentemente com necessidade de utilização de uma monitorização adequada que são indispensáveis 
para que seja feita de maneira efetiva, sem excessos ou faltas, uma vez que ambas são igualmente deletérias 
ao paciente.

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA DA PRO-
FISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
ODON DE SOUZA SITÔNIO NETO; SAULO CABRAL DOS SANTOS
UFPE, CARNAÍBA, PE, BRASIL.
e-mail:odon_n@hotmail.com

Palavras-chave: representação social; odontologia; estudantes

A profissão de cirurgião-dentista sofreu uma exacerbação técnica como consequência do desenvolvimento 
científico e tecnológico. Para os dentistas lançados num mercado em dissolução, tudo é muito confuso, 
uma vez que, por (de) formação acadêmica, os mesmos nunca foram estimulados a refletir criticamente 
sobre a sucessão de fatos, com alguma consequência e propriedade sociológica, antropológica, histórica, 
econômica e política (ZANETTI, 1998-1999). O ensino tecnicista, como é caracterizado atualmente, forma 
profissionais que ao serem lançados no mercado de trabalho não correspondem ao contexto da estrutura 
social e de saúde. Porém, algumas universidades perceberam a necessidade de mudança do método de 
ensino para que formem cirurgiões-dentistas que atuem valorizando a profissão e o bem comum, garantindo 
assim o dever social da Odontologia. Para isso é necessário um domínio não só dos métodos científicos e 
biológicos, mas também psicossociais. Esta revisão de literatura sobre a representação social da profissão 
de cirurgião-dentista pelos estudantes do curso de Odontologia visou avaliar o pensamento dos futuros 
profissionais a respeito da própria profissão que estão abraçando. Entender o que se espera, o que se de-
seja, o que se acredita e confrontá-la com o atual quadro social, de anseios e necessidades da população. 
Neste trabalho, ficou evidenciado que a fragmentação do modelo educacional clássico, forma profissionais 
desconectados das necessidades e realidades da sociedade, não atendendo às demandas exigidas por um 
mundo globalizado, trazendo consequentemente pouca contribuição para a melhoria da situação de saúde 
bucal do nosso povo.

RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS
PAULA BAPTISTELLA LIMA; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; VAL-
MIR VANDERLEI GOMES FILHO; IVSON SOUZA CATUNDA; RICARDO EU-
GÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulabaptistella@hotmail.com

Palavras-chave: primeiros socorros; resgate; transporte

Técnicas de resgate e transporte de vítimas envolvem uma série de diretrizes que devem ser seguidas, pois 
feitas de forma correta, com tempo mínimo, seja por um leigo ou por um socorrista, podem salvar muitas 
vidas. A proposta deste trabalho é esclarecer e demonstrar as técnicas de resgate e transporte de vítimas. Em 
um acidente onde há vítimas, deve-se realizar diversos procedimentos que necessitam ser seguidos em uma 
ordem, a fim de facilitar e diminuir o tempo de trabalho e garantir a sobrevivência dos envolvidos. Fazem 
parte dos procedimentos, a segurança do socorrista, que deve estar ciente dos materiais de biossegurança, 
avaliação da cena, manobras de resgate, que são específicas para cada tipo de situação seja terrestre ou 
aquática e devem ser feitas com o máximo de cautela e de forma correta para não causar nenhum dano 
adicional à vítima. Além da avaliação primária, que inclui técnicas de APH, onde será feita uma avaliação 
inicial para que haja o encaminhamento adequado em direção a serviço de saúde devidamente hierarqui-
zado e integrado ao Sistema Único de Saúde. O meio de transporte será selecionado de acordo com a 
avaliação das condições clínicas da vítima, necessidade de suporte avançado com tempo-resposta reduzido 
e características geográficas do local. O nível pré-hospitalar móvel na área de urgência é o atendimento 
que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a 
sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e transporte 
adequado a um serviço de saúde.

SAÚDE PERIODONTAL E ESTÉTICA COM LAMINADOS E IMPLANTE PARA 
TODAS AS IDADES
ADAUCTO FREIRE DE MENEZES; MARIA REGINA ALMEIDA DE MENEZES; 
JOSÉ EURÍPEDES DE OLIVEIRA 
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:inesadaucto@hotmail.com

Palavras-chave: saúde periodontal; estética com laminados; implante para todas as idades

Os dentes e gengiva podem apresentar variação de tamanho, forma, estrutura, número, cor e formação. 
Quando o segmento anterior da boca apresenta-se com desarmonia, gera muitas vezes, problemas que 
interferem negativamente na harmonia do sorriso e com isto o paciente se sente na maioria das situações 
incomodado. Para restabelecimento da estética e função, alguns tratamentos periodontais são indicados 
além do tratamento ortodôntico, implantes, reanatomização através de prótese fixa unitária, facetas de 
porcelana, laminados de porcelana ou restauração direta por meio de materiais resinosos. Uma condição 
fundamental é a orientação de escovação e uso de fio dental para que o paciente se torne parceiro e assuma 
o compromisso de manutenção de sua saúde oral. Devido à melhoria das propriedades das cerâmicas, hoje 
é possível confeccionar lâminas de cerâmica que conferem ao profissional obter resultados bastante inte-
ressantes e previsíveis para restabelecer a harmonia do sorriso em qualquer idade. Uma das vantagens seria 
o menor tempo de tratamento, além de ser um tratamento ultraconservador quanto ao desgaste dental. Estas 
cerâmicas de baixa fusão e os refratários permitem uma ótima adaptação e selamento marginal. Dentre as 
técnicas indiretas destacam-se o desenvolvimento de cerâmicas extremamente resistentes que permitem a 
confecção de estruturas ultrafinas em porcelana. A utilização dessas novas técnicas e materiais apresenta, 
entretanto, algumas dificuldades por exigir habilidade e conhecimento, tanto do cirurgião-dentista como do 
técnico de laboratório. Este trabalho tem como objetivo apresentar casos clínicos de restabelecimento da 
harmonia do sorriso dando ênfase à saúde do periodonto através do condicionamento do paciente para mo-
tivação e orientação da higiene oral e adequação do meio, antes do tratamento reabilitador com laminados 
de cerâmica, associados ao uso de implantes e resinas compostas.
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TL49 SIMPLIFICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
JULIANA ARAÚJO BRITO DE ANDRADE1; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS 
JÚNIOR2
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO/ UPE, CAMARAGIBE, 
PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, 
BRASIL.
e-mail:juliuli_a@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia; pacientes especiais; assistência odontológica para pessoas 
com deficiências

Portador de necessidades especiais é todo indivíduo que não se adapta física, intelectual ou emocional-
mente aos parâmetros normais, considerando os padrões de crescimento, desenvolvimento mental e con-
trole emocional. Entretanto, o termo Odontologia para pacientes com necessidades especiais se torna mais 
abrangente, por incluir vários grupos de doenças e condições que fazem com que o paciente necessite de 
atendimento diferenciado. Entre estes, compreendem indivíduos que apresentam desvios de inteligência, 
deficientes físicos, defeitos congênitos, desvios comportamentais, transtornos psiquiátricos, deficiências 
sensoriais e de audiocomunicação, doenças sistêmicas, estados fisiológicos especiais como a gravidez, en-
tre outros. Estes pacientes constituem um grupo considerado de alto risco para o desenvolvimento de doen-
ças bucais, por possuir patogenias sistêmicas, alteração salivar, dieta cariogênica, alteração muscular e ine-
ficácia da higienização. Portanto, o atendimento odontológico exige cuidados específicos que comportem 
as reais necessidades dos mesmos. Cabe ao cirurgião-dentista adequar a abordagem psicológica, as técnicas 
operatórias e a escolha dos materiais odontológicos a cada tipo de indivíduo de maneira personalizada de 
acordo com as limitações por ele apresentadas. Para isto, existem tecnologias simples, de fácil confecção, 
que se aplicadas melhoram a qualidade do atendimento, reduzem o tempo da consulta, promovem conforto 
ao paciente estabilizando movimentos involuntários e diminuindo, assim, riscos de acidentes. Este trabalho 
tem objetivo de demonstrar as adaptações tecnológicas, como, quando e onde elas devem ser utilizadas, 
ressaltando a importância do conhecimento do paciente e de sua patologia a fim de melhorar a qualidade do 
atendimento e consequentemente a qualidade de vida.

SÍNDROME DE BURNOUT – ESGOTAMENTO PROFISSIONAL X QUALIDADE 
DE VIDA NA ODONTOLOGIA
WALDEMIR SIMÕES BORBA JÚNIOR; CATARINA DA MOTA VASCONCELOS 
BRASIL
ACT CONSULTORIA EM SAUDE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:waldemirborba@hotmail.com

Palavras-chave: burnout; esgotamento profissional; qualidade de vida

Considerada em todo o mundo uma epidemia silenciosa atual, a Síndrome de Burnout atinge principal-
mente profissionais que lidam com o público e estão sujeitos à pressão e longas jornadas de trabalho, como 
os dentistas.  Pesquisas mostram números assustadores de abandono do emprego, dependência química, 
suicídios e divórcios, aumento de custos para as empresas devido aos altos índices de absenteísmo, insa-
tisfação, rotatividade e aposentadoria precoce. Também é observado o presenteísmo, onde o indivíduo está 
presente fisicamente no trabalho, porém “ausente” mentalmente, refletindo diretamente na qualidade da 
assistência prestada. Diferente do estresse, que se refere a um esgotamento pessoal que interfere na vida do 
indivíduo, mas não necessariamente na relação com o trabalho, burnout é uma síndrome que envolve ati-
tudes e condutas negativas com os usuários, clientes, organização e trabalho, interferindo na produtividade 
do profissional. As principais características do esgotamento profissional são os altos índices de exaustão 
emocional; despersonalização e baixo envolvimento com o trabalho. A combinação desses fatores produz 
trabalhadores com altas expectativas de satisfação e poucos recursos para lidar com frustrações, além de 
outro fator importante, que é a tendência individualista da sociedade moderna, que ocasiona o incremento 
da pressão nas profissões de prestação de serviços. O objetivo deste trabalho é divulgar, através de uma 
revisão de literatura, a Síndrome de Burnout - Esgotamento profissional, para que o cirurgião-dentista possa 
reconhecer esta patologia e intervir o mais precocemente possível, promovendo sua saúde e construindo, 
cada vez mais, um ambiente de trabalho saudável, melhorando assim, sua qualidade de vida.

TERAPIA ANSIOLÍTICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES 
ODONTOLÓGICOS
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA FILHO; VANDA SANDERANA MA-
CÊDO CARNEIRO; MARIA HELENA CHAVES DE VASCONCELOS CATÃO; 
ANA CLÁUDIA DANTAS DE MEDEIROS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:vandacarneiro@hotmail.com

Palavras-chave: ansiedade ao tratamento odontológico; ansiolíticos; dor/prevenção e 
controle

Ansiedade é entendida como uma resposta à situações nas quais a fonte de ameaça ao indivíduo não está 
bem definida, é ambígua ou não está objetivamente presente, implicando na ocorrência de uma condição 
aversiva ou penosa, algum grau de incerteza ou dúvida e alguma forma de impotência do organismo em 
uma dada conjuntura. Técnicas convencionais de condicionamento do comportamento, como distração e 
tranquilização verbal são usualmente suficientes para lidar com a maioria dos pacientes que apresentam 
ansiedade e medo associados ao tratamento odontológico. Estes sentimentos negativos dificultam o trata-
mento odontológico, constituindo uma dificuldade a ser trabalhada pelo cirurgião- dentista. Quando estas 
técnicas não demonstram resultados eficientes no controle da ansiedade, indica-se o emprego de técnicas 
medicamentosas. Na Odontologia, a sedação consciente é um método utilizado, produzindo uma depressão 
mínima da consciência do paciente, não afetando sua habilidade de responder de forma adequada a estímu-
los físicos ou comandos verbais. Os benzodiazepínicos são freqüentemente recomendados por sua eficácia 
e segurança terapêutica, apresentando boa aceitabilidade, podendo ser utilizados para ajudar a dormir na 
noite anterior ao procedimento odontológico, e na diminuição pré-operatória da ansiedade. A sedação cons-
ciente inalatória também pode ser utilizada pelo cirurgião-dentista, sendo utilizada uma mistura de concen-
trações variáveis de oxigênio e óxido nitroso, que é gradualmente ajustada de acordo com as necessidades 
do paciente. O arsenal do cirurgião- dentista para o controle da ansiedade é diverso, permitindo tratar os 
sintomas da ansiedade que o paciente apresenta, permitindo um tratamento menos traumático. Desde que 
se tenham os cuidados adequados com cada técnica, respeitando suas contra-indicações e limitações, há 
um mínimo de efeitos colaterais com grande margem de segurança, evitando também situações como a 
lipotímia, síncope e síndrome da hiperventilação.

TERAPIA FOTODINÂMICA NA ODONTOLOGIA
VANDA SANDERANA MACÊDO CARNEIRO; AMARO LAFAYETTE NOBRE 
FORMIGA FILHO; RICARDO LIMA DE OLIVEIRA; MARIA HELENA CHAVES 
DE VASCONCELOS CATÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:vandacarneiro@hotmail.com

Palavras-chave: fotoquimioterapia; lasers; produtos com ação antimicrobiana

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é definida como processo de fotossensibilização dependente de oxigênio, 
no tratamento de tumores cutâneos e destruição de partículas infecciosas. Baseia-se na administração tópica 
ou sistêmica de um corante fotossensibilizador (FS) seguida da irradiação em baixas doses com luz visível 
de comprimento de onda adequado. Na presença de oxigênio encontrado nas células, o FS ativado pode 
reagir com moléculas na sua vizinhança por transferência de elétrons ou hidrogênio, levando à produção de 
radicais livres (reação do tipo I) ou por transferência de energia ao oxigênio (reação do tipo II), levando à 
produção de oxigênio “singlet”. A TFD tem dentre suas vantagens: repetição sem resistência ao fármaco; 
pode ser usada com outras terapias; tem dupla seletividade: não apenas o FS pode ser direcionado para as 
células ou tecido doente, mas também a luz pode ser precisamente focalizada no local da lesão; o proce-
dimento pode ser repetido várias vezes, uma vez que não há efeitos tóxicos cumulativos. Os corantes são 
caracterizados pela sua habilidade de absorver luz visível. Alguns desses compostos são capazes de induzir 
ou participar de reações fotoquímicas, o que os fazem ser empregados como agentes terapêuticos. Este 
trabalho realiza uma revisão de literatura da aplicação da TFD na área da Odontologia, mostrando como 
essa terapia tem ampla indicação e já apresenta resultados satisfatórios, e que ainda tem sua aplicação muito 
restrita pela falta de conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas quer seja no seu mecanismo de ação, quer seja 
na sua efetividade em destruição bacteriana.

TERCEIROS MOLARES: QUANDO REALIZAR EXODONTIA?
GEORGE BORJA DE FREITAS; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; DAVID MORAES 
DE OLIVEIRA; IGOR BATISTA CAMARGO; THIAGO NUNES PEDROSA; NEL-
SON STUDART ROCHA
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:george_borja@hotmail.com

Palavras-chave: terceiro molar; cirurgia; exodontia

Os terceiros molares são os últimos dentes a erupcionarem na cavidade bucal, e em decorrência deste 
fato, muitas vezes não encontram espaço suficiente para a sua erupção e permanecem retidos, por tecidos 
moles, ósseos ou ambos. A falta de espaço no arco dental é o principal fator etiológico, porém, heredita-
riedade, tendência evolutiva, alterações patológicas, traumatismos e alterações sindrômicas e sistêmicas 
podem estar associadas. Em termos estatísticos, os terceiros molares inferiores apresentam maior incidên-
cia de retenção que os superiores. A dicotomia entre os autores que sustentam a exérese profilática e os 
que a contra-indicam existe há longas datas. Vários trabalhos na literatura têm citado a grande variedade 
de transtornos que esses dentes inclusos podem ocasionar, dentre os quais se destacam: a pericoronarite, 
desenvolvimento de cistos, fratura mandibular, reabsorção dos dentes adjacentes, transtornos funcionais, 
infecções graves e dores de origem desconhecida. A principal indicação de exodontia dos terceiros molares 
deve-se justamente à ocorrência dos agravos a ele associados. No entanto, vários autores citam os riscos de 
complicações cirúrgicas, o fator financeiro, o desconforto pós-operatório e a ausência de evidências cientí-
ficas, como motivos utilizados para contra-indicar a exérese de dentes inclusos assintomáticos. De acordo 
com a literatura consultada fica claro que os terceiros molares podem ocasionar problemas de ordem local 
e/ou sistêmica. Quando houver opção pela manutenção dos dentes inclusos assintomáticos, uma rigorosa 
proservação deve ser realizada. O presente trabalho tem por finalidade ilustrar uma série de casos clínicos 
e realizar uma revista da literatura acerca da conduta frente à retenção dental dos terceiros molares, no 
intuito de se confrontar idéias e encontrar subsídios científicos para indicar ou contra-indicar a exérese dos 
terceiros molares assintomáticos.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS ASSIMETRIAS FACIAIS CAUSADAS PELA 
HIPERPLASIA CONDILAR: QUAIS AS OPÇÕES?
FABRÍCIO SOUZA LANDIM; JOSÉ RODRIGUES LAUREANO FILHO; GEOR-
GE BORJA DE FREITAS; FABIO ANDREY DA COSTA ARAUJO; NELSON STU-
DART ROCHA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-UPE, CAMARAGIBE, 
PE, BRASIL.
e-mail:fabriciolandim@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia condilar; cirurgia ortognática; assimetria facial

A hiperplasia de côndilo mandibular é uma alteração rara de desenvolvimento, caracterizada pelo cresci-
mento condilar excessivo e auto-limitado, de caráter progressivo e não neoplásico, que resulta em altera-
ção morfofuncional da face, ocasionando comumente assimetria facial, distúrbios oclusais como mordida 
aberta e/ou cruzada, prognatismo e, em alguns casos, apresenta-se associada à sintomatologia dolorosa da 
articulação temporomandibular, limitação de abertura bucal, ruídos articulares, tornando-se um potencial 
desencadeador de alterações psicossocial, sobretudo em indivíduos que estão em fase de crescimento. Al-
terações circulatórias, traumatismo prévio, distúrbios hormonais, sobrecarga funcional da ATM, exostose 
cartilaginosa, infecções e distúrbios neurotróficos são mencionados na literatura como os principais fatores 
etiológicos envolvidos nessa condição que envolve, sobretudo, indivíduos em surto de crescimento puberal 
ou no final deste período. A abordagem diagnóstica através do exame clínico, tomográfico, de cintilografia 
e prototipagem assume importância fundamental no planejamento cirúrgico de osteotomias mandibulares 
alternativas para tratamento efetivo das alterações esqueléticas, na eleição de cirurgias ortognáticas com-
binadas, na abordagem cirúrgica relacionada ao côndilo afetado, no tratamento orto-cirúrgico secundário à 
abordagem condilar primária, tratando-se de opções terapêuticas controversas e particularizadas em cada 
caso em função da severidade da condição, da atividade metabólica do côndilo e da idade do paciente, 
sendo objetivo deste trabalho realizar um levantamento crítico da literatura que envolve o tema e expor 
de forma dinâmica e ilustrativa através de casos clínicos, as possibilidades terapêuticas cirúrgicas e as 
tomadas de decisão no que se refere ao diagnóstico, planejamento, oportunidade operatória, reabilitação e 
acompanhamento dos pacientes acometidos por este tipo de morbidade. 
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TL55 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RÂNULA. RELATO DE CASO
MARCELA CORTE REAL FERNANDES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; VAL-
MIR VANDERLEI GOMES FILHO; ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO; RI-
CARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cela_cortereal@hotmail.com

Palavras-chave: rânula; mucocele; enucleação

Rânula é um termo usado para mucoceles que ocorrem no assoalho bucal, consistindo de uma lesão trau-
mática que leva ao extravasamento de muco para os tecidos mucosos. Este termo advém do latim rana, que 
significa rã, mostrando semelhança entre a lesão e o ventre translúcido de uma rã. A origem da mucina ex-
travasada é usualmente a glândula sublingual, mas as rânulas podem, também, se originar do ducto da glân-
dula submandibular ou, até das glândulas salivares menores presentes na região. A proposta desse trabalho 
é relatar o caso de um paciente pediátrico, que apresentou um quadro clínico de rânula, mostrando a sua 
enucleação em que o resultado foi satisfatório. Paciente com 3 anos de idade, gênero feminino, leucoderma, 
procurou atendimento devido a uma lesão localizada na região do soalho bucal com aproximadamente 3 
meses de evolução possuindo, ainda, dificuldade de deglutição e fonação. Ao exame clínico extra-bucal, 
observou-se um aumento de volume flutuante, com uma coloração azulada e indolor à palpação. A paciente 
foi submetida a um processo cirúrgico, sob anestesia geral, e a incisão foi realizada no centro da lesão em 
que ocorreu a perda de mucina, sendo feita a enucleação da cápsula da rânula, localizada acima do músculo 
milo-hióideo, suturando a mucosa no final. Após o tratamento, houve avaliação da região com 7 e com 15 
dias, observando recuperação desejada e restauração dos movimentos de deglutição e fonação da paciente. 
As rânulas são vistas mais frequentemente em crianças e adultos jovens e elas tendem a ser maiores que 
as mucoceles nas localizações orais. O tratamento é exclusivamente cirúrgico e consiste na remoção da 
glândula afetada, uma vez que é uma consideração importante na prevenção de recorrências da lesão.

TRATAMENTO INTERCEPTOR DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR 
DENTOALVEOLAR
RENATA LOURENÇO APOLINÁRIO1; SIMONY CONCEIÇÃO SILVA1; LUIZ 
GARCIA DA SILVA1; POLIANA CORREIA GUERRA VITAL1; ISABELLE KA-
RYNNE LOPES E SILVA1; PAULO DE TARSO VIEIRA RIBEIRO2; LUIZ FILI-
PHE CANUTO1
1.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACIPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renatalapolinario@hotmail.com

Palavras-chave: mordida aberta; má-oclusão; grade palatina

A mordida aberta anterior (MAA) pode ser definida como o trespasse vertical negativo entre os dentes an-
teriores superiores e inferiores, quando os posteriores estão intercuspidados. A MAA consiste em uma dis-
crepância de natureza vertical e apresenta um prognóstico de bom a deficiente dependendo de sua gravidade 
e etiologia. Objetiva-se realizar uma abordagem dos aspectos importantes para os clínicos e ortodontistas 
sobre o tratamento interceptor de pacientes com mordida aberta anterior dentoalveolar. Por meio de uma 
revisão da literatura pertinente, observou-se que a MAA apresenta uma série de fatores etiológicos como 
a irrupção incompleta dos dentes anteriores, alterações nos tecidos linfóides da região da orofaringe que 
levam a dificuldades respiratórias e ao mau posicionamento da língua, persistência de um padrão de degluti-
ção infantil e presença de hábitos bucais deletérios tais como sucção digital ou de chupeta. O tratamento das 
MAA de conotação especificamente dentoalveolar emprega aparelhos como a grade palatina ou esporões 
linguais. Torna-se imprescindível individualizar a abordagem terapêutica, levando-se em consideração as 
idades cronológica e dentária, disciplina familiar, dependência do hábito deletério quando presente, força 
da língua como fator etiológico e, finalmente, o padrão de crescimento facial. A interceptação da MAA na 
dentadura decídua ou mista, quando apresenta um caráter dentoalveolar, tem um prognóstico favorável e 
maior estabilidade pós-tratamento. As abordagens terapêuticas serão adotadas de acordo com a etiologia da 
MAA, analisando-se a idade dentária e a associação desta má oclusão com alterações transversais e sagitais.

TRATAMENTO ORTODÔNTICO X DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
LUIZ FILIPHE CANUTO; SIMONY CONCEIÇÃO SILVA; POLIANA CORREIA 
GUERRA VITAL; ISABELLE KARYNNE LOPES E SILVA; LUIZ GARCIA DA 
SILVA
ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:isabellekarynne@hotmail.com 

Palavras-chave: ortodontia; dtm; atm

A Disfunção Temporomandibular (DTM) consiste de um conjunto de sinais e sintomas que envolvem os 
músculos mastigatórios, ATM e estruturas associadas. Apresenta sinais característicos como dores muscu-
lares e articulares, limitação e desvio na trajetória mandibular, ruídos articulares durante a abertura e fecha-
mento bucal, dores de cabeça, na nuca e pescoço e dores de ouvido. Apesar da DTM não apresentar etiolo-
gia definida, acredita-se que fatores funcionais, estruturais e psicológicos estejam reunidos, caracterizando 
multifatoriedade à origem da disfunção da ATM. Algumas condições, como más oclusões, parafunções e 
estado emocional estão presentes com determinada frequência em pacientes com sinais de DTM. Apesar 
dos significativos progressos em estudos, a literatura ainda não é capaz de esclarecer a controvérsia sobre a 
possível relação Ortodontia e DTM. O objetivo do trabalho consiste em revisar alguns tópicos relacionados 
ao tema e, a partir deles, fornecer informações conclusivas sobre a relação entre o tratamento ortodôntico 
e as desordens temporomandibulares. Para estudar a influência do tratamento ortodôntico nas DTMs, é ne-
cessário conhecer a evolução desses problemas, desde os primeiros relatos na literatura até os dias de hoje. 
Foram selecionados alguns estudos desde 1973 a 2005. Para alguns autores, a correção ortodôntica pode ser 
a cura das disfunções da ATM. Para outros, pode predispor a dores e disfunção. Para alguns, o tratamento 
ortodôntico foi apontado como um fator contribuinte para o desenvolvimento das DTMs. Como conclusão, 
o tratamento ortodôntico não aumenta e nem diminui os riscos para DTM, nem piora sinais e sintomas do 
pré-tratamento. Problemas articulares pré-tratamento podem não ser diagnosticados somente com exame 
clínico, uma vez que este não indica todos os defeitos estruturais em pacientes ortodônticos. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: O QUE POSSO OU NÃO FAZER?
EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO 
ABO CARUARU, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:eduardosergio84@gmail.com

Palavras-chave: recursos humanos em odontologia; auxiliares de odontologia; pessoal 
técnico de saúde

O exercício da profissão de Técnico em Saúde Bucal (TSB) foi regulamentado em 2008, pela Lei nº 11.899, 
no entanto, até hoje, muitos profissionais da área odontológica, incluindo os Cirurgiões-Dentistas (CDs), 
não sabem ao certo quais as competências de um TSB, seja por desconhecimento da Lei supracitada seja 
por dificuldades em sua interpretação. O presente trabalho tem o objetivo de elucidar todos os profissio-
nais da área odontológica, quanto às reais funções de um Técnico em Saúde Bucal, também apontando 
as atividades que são vetadas ao mesmo. O “desencontro” de informações quanto às competências do 
TSB tem levado a uma série de obstáculos para a formação e inserção deste profissional no mercado de 
trabalho: a maioria dos Auxiliares em Saúde Bucal (ASBs) não se sentem motivados a tornarem-se TSBs 
por desconhecerem a profissão; os próprios técnicos suscitam dúvidas sobre o que podem ou não executar 
e, tais dúvidas, acabam por levar os mesmos a atuarem unicamente com as mesmas funções dos ASBs, no 
âmbito público ou no privado; por fim, muitos CDs – assim como vários acadêmicos de Odontologia – não 
demonstram interesse em ter um TSB como parceiro em seu cotidiano profissional, alguns, até mesmo, 
relutam em aceitar o reconhecimento desta profissão, por conta de uma visão errônea de que os técnicos 
poderiam “angariar” pacientes pois realizariam muitos procedimentos que somente o dentista estaria apto. 
O conhecimento, bem como uma correta interpretação da Lei nº 11.899, de 24/12/2008, ofertará aos profis-
sionais da Odontologia uma real visão da importância de um Técnico em Saúde Bucal como integrante da 
equipe de saúde bucal, propiciando tanto um grande auxílio clínico quanto de apoio estratégico e educativo 
na dia a dia do consultório particular e/ou do atendimento em serviço público.

UTILIZAÇÃO DO PROCESSO COACHING COMO ALAVANCAGEM PROFIS-
SIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA
WALDEMIR SIMÕES BORBA JÚNIOR; CATARINA DA MOTA VASCONCELOS 
BRASIL
ACT CONSULTORIA EM SAÚDE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:catarinamvbrasil@hotmail.com

Palavras-chave: coaching; carreira; sucesso

No contexto do desenvolvimento humano, coach se refere ao profissional que se utiliza de técnicas e de 
seu conhecimento pessoal para ajudar o cliente a atingir suas metas e a obter aquilo a que se propõe. Neste 
processo, o profissional atua como facilitador e acredita em sua capacidade de realização e conquista, 
sendo atualmente nos Estados Unidos, a solução corporativa que mais cerca os executivos de recursos 
humanos. Os elementos chaves do processo de coaching são: foco, ação, sentimento/sensação, evolução 
contínua e resultados. O conceito de coaching está ligado à reflexão, é uma forma de aprendizado que deve 
integrar desenvolvimento pessoal e necessidade da organização. Por tratar-se de um processo vivencial, 
o coaching possui uma característica única, a qual se considera sua principal diferença e vantagem entre 
outras metodologias de planejamento de vida como terapias e consultorias. É direcionado para o futuro, 
tomando como base para as ações, as forças potenciais que o cliente possui no momento atual de sua vida. 
O foco do coaching é “despertar” este potencial inato que existe no cliente para que ele mesmo possa tomar 
as decisões em sua vida, e ter a certeza de suas forças potenciais para enfrentar qualquer obstáculo que 
possa surgir em sua caminhada futura. Neste processo faz-se necessário identificarmos o momento atual ou 
estado atual, para projetarmos o momento ou estado desejado, que seriam as metas a serem alcançadas. Para 
isto, devemos considerar o ambiente interno, que se refere ao perfil da pessoa, incluindo sua natureza, suas 
características de personalidade, seus recursos pessoais e suas tendências comportamentais. Este trabalho 
tem o objetivo de apresentar, através de uma revisão de literatura, como funciona o processo de coaching, 
sendo utilizado como uma ferramenta eficiente de alavancagem pessoal e profissional.

VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO CANAL MANDIBULAR EM TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA POR FEIXE CÔNICO
LAIS DOS SANTOS XIMENES1; THIAGO NUNES PEDROSA1; LARISSA LAGOS 
PEREIRA DE MELO1; CLEUDES HERCILA DO NACIMENTO LIMA1; ANDRÉA 
DOS ANJOS PONTUAL2; FLÁVIA MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:lala_sx14@hotmail.com

Palavras-chave: canal mandibular; variações anatômicas; tomografia

O canal mandibular localiza-se no interior da mandíbula, se origina no forame mandibular e termina no 
forame mentual dando passagem ao nervo, artéria e veia alveolares inferiores. Este tem sido amplamente 
estudado em relação à sua localização e seu trajeto, bem como às possíveis variações em sua anatomia 
normal, uma vez que estas podem apresentar diversos aspectos, exibindo canais acessórios com diferentes 
configurações, aumentando a possibilidade de complicações cirúrgicas relacionadas a eventuais compro-
metimentos de sua estrutura nervosa. O cirurgião-dentista, portanto, deve ser capaz de identificar este con-
duto ósseo e de reconhecer suas variações, pois são fatores determinantes no sucesso dos procedimentos 
odontológicos. O exame radiográfico é um meio auxiliar de diagnóstico imprescindível para as diferentes 
especialidades da Odontologia; as técnicas convencionais oferecem imagens limitadas a duas dimensões, 
e estruturas complexas e tridimensionais são sobrepostas e visualizadas em apenas dois planos. Diferente-
mente, na tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC), as imagens são capturadas por uma única 
varredura do escaner e reconstruídas digitalmente em pontos tridimensionais, permitindo um exame mais 
rápido, preciso e com uma menor exposição do paciente à radiação. Através de imagens de casos clínicos 
obtidos por TCFC, este trabalho aborda a importância desta técnica no diagnóstico odontológico, bem 
como suas vantagens ao permitir uma observação com maior precisão e detalhamento do curso do canal 
mandibular e suas relações com as estruturas anatômicas adjacentes. Mostrando-se esta, uma tecnologia 
extremamente promissora e valiosa no planejamento e realização de cirurgias, exodontias, reconstruções 
mandibulares e instalação de implantes. O não conhecimento das variações anatômicas do canal mandibu-
lar pode resultar no insucesso da anestesia local por bloqueio regional do nervo alveolar.
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Palavras-chave: articulação temporomandibular; bruxismo; eletrognatografia

As anormalidades da Articulação Temporomandibular (ATM) podem causar mudanças na relação normal 
entre seus componentes, causando uma série de sintomas como dor, ruído, limitações e alterações na mo-
vimentação mandibular. Dentre as alterações mais frequentes estão os desvios, os quais se caracterizam 
por um movimento lateral durante abertura e/ou fechamento. A hiperatividade muscular, originada pelo 
bruxismo, é causada pelo apertar e ranger de dentes de forma inconsciente ou semi-consciente havendo 
uma estreita relação com a ATM podendo acarretar consequências como inflamação e dor nesta região. Os 
sinais clínicos e sintomas do deslocamento de disco com redução, dizem respeito a alterações e desarranjos 
no complexo côndilo-disco, decorrentes de macro ou micro traumas. A cinesiografia ou eletrognatografia é 
um método para tratar os movimentos mandibulares, servindo como auxiliar no diagnóstico das desordens 
da ATM. O cinesiógrafo é composto por sensores fixos ao crânio do paciente, capazes de detectar a pre-
sença de um campo magnético cujo centro é um ímã, posicionado sobre as faces vestibulares dos incisivos 
centrais inferiores. A utilização da placa acrílica intraoral é encorajada a ser usada apenas durante o sono 
para proteger os tecidos retro distais contra uma carga muita pesada (bruxismo). Este trabalho apresenta um 
caso clínico de paciente bruxista com ruídos articulares e desvios mandibulares em abertura e fechamento 
da boca, dor músculo esquelética e intra-articular, hiperexcursão condilar. O tratamento foi realizado com a 
placa estabilizadora intraoral onde mediu-se a evolução antes e após um mês da utilização da placa através 
do aparelho cinesiógrafo e a possível remissão da dor através da Escala Visual Analógica (EVA). Em um 
mês de uso da placa estabilizadora ocorreu total remissão das dores intra-articulares e músculo-esquelética.

A IMPORTÂNCIA DO EXAME DOS TECIDOS MOLES NO TRAUMA DENTO-
-ALVEOLAR: RELATO DE CASO
RENÉE NASCIMENTO ALVES1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; THIAGO DE 
SANTANA SANTOS3; GEORGE BORJA DE FREITAS4; WAGNER ANDRADE 
DOS SANTOS1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 
DE TAUBATÉ, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL; 4.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO 
PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:reneeodonto@hotmail.com

Palavras-chave: trauma dento-alveolar; crianças; patologia bucal

Os danos aos dentes e tecidos de suporte são algumas das consequências mais comuns do trauma na região 
buco-maxilo-facial. Esses danos podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto com outras fraturas e 
lacerações dos tecidos moles. Dependendo da natureza e complexidade do trauma e da conscientização 
da equipe de cuidados primários sobre as lesões orofaciais, os danos causados aos dentes podem passar 
despercebidos durante o exame clínico em situações de emergência. Dentes fraturados, principalmente 
os incisivos, podem causar lacerações de tecidos moles no momento do trauma, sendo que o diagnóstico 
de fratura dentária não é difícil, mas um cuidado especial deve ser tomado quando tais fraturas estão 
associadas a lesões dos tecidos moles. Fragmentos dentários podem ficar alojados no interior dos tecidos 
moles traumatizados e por essa razão uma completa inspeção clínica, e até mesmo radiográfica, desses 
tecidos deve ser realizada, mesmo em casos de apresentação tardia do paciente nos serviços hospitalares. 
O objetivo do estudo foi descrever um caso de trauma aos incisivos superiores em um paciente de sexo 
masculino, em que os fragmentos dentários não foram removidos previamente à sutura realizada no pronto 
atendimento, fazendo com que o paciente procurasse, semanas depois, um serviço especializado de Esto-
matologia pensando ter desenvolvido um “tumor labial” após o trauma. Concluiu-se que no atendimento 
do paciente vítima de trauma dento-alveolar a exploração da ferida traumática deve ser bastante cuidadosa 
para evitar suturar lacerações em cujo interior ainda se encontram corpos estranhos que podem causar dor, 
contaminar a ferida, impedir ou dificultar a cicatrização e levar o paciente a uma falsa impressão sobre 
patologias bucais de origem neoplásica.

A RESPIRAÇÃO BUCAL COMO FATOR COADJUVANTE NO ESTABELECI-
MENTO DA CÁRIE E DA DOENÇA PERIODONTAL
CATARINA MAURA MORAIS BELO1; GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRI-
NO1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2
1.UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL; 2.INSTITUTO FLORENCE, SÃO LUIS, MA, 
BRASIL.
e-mail:maura_belo@hotmail.com

Palavras-chave: gengivite; cárie; respiração bucal   

A respiração normal ocorre através das fossas nasais cuja mucosa existente tem funções de aquecimento, 
filtragem e umidificação do ar. A cavidade oral só intervém nesse mecanismo quando há a realização de 
esforços físicos ou quando o ar inspirado não é suficiente. No momento em que a respiração ocorre con-
tinuamente pela boca, desenvolve-se a respiração bucal. As causas dessa alteração são múltiplas, ou seja, 
qualquer afecção capaz de perturbar o calibre ou configuração interna das fossas nasais, dentre elas: mal-
formação congênita, traumatismos, inflamações, estenoses faríngeas e hipertrofias amigdalianas. Alteração 
postural da língua, lábios, músculos mastigatórios em repouso e distúrbios de fonação, deglutição e sucção 
são consequências desta disfunção. O respirador bucal apresenta deficiências e alterações nos mecanismos 
de defesa dos tecidos, mediados pela saliva, resultando em maior risco ao desenvolvimento de doenças 
bucais como a cárie e doenças periodontais. A irritação dos tecidos gengivais é ocasionada pelo contato do 
ar frio e seco sobre as gengivas provocando um ressecamento. O processo constante de umedecimento e 
secura provoca um processo irritativo para gengiva, sendo agravado pelo aumento da viscosidade salivar, 
ocasionando acúmulo de placa na região afetada. A respiração bucal ocasiona inflamação gengival localiza-
da principalmente na região vestibular dos dentes ântero-superiores onde os tecidos se apresentam flácidos 
e sangram com facilidade. A utilização de moldeiras que protejam a gengiva do contato com o ar inspirado e 
o controle efetivo de placa são medidas que devem ser tomadas a pacientes respiradores bucais. Por meio de 
uma revisão de literatura especializada, este trabalho busca avaliar a influência da respiração bucal na ins-
talação de alterações periodontais e cariosas, e demonstrar a terapêutica adequada para esse grupo de risco.

ABORDAGEM DO ODONTOPEDIATRA FRENTE À CRIANÇA AUTISTA
GABRIELA FRAGOSO CHOUSINHO; CAMILA TAVARES JORDÃO JUCÁ; ANA 
ELISA JORDÃO DE ALMEIDA SOUTO; ANNE ELIZABETH DE OLIVEIRA 
MACIEL
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabichousinho@gmail.com

Palavras-chave: autismo; odontologia; abordagem

O autismo ou desordem autística (DA) é um distúrbio de desenvolvimento permanente e incapacitante 
de etiologia múltipla, que se caracteriza por falhas no desenvolvimento físico, social e intelectual. Pode 
ser entendido como um transtorno do desenvolvimento em que a criança tem severas dificuldades em 
relação à interação social e à linguagem, comprometendo, em certa medida, seu convívio em sociedade. 
Estudos recentes mostraram que a DA é mais frequente do que se pensava. Estima-se uma taxa de 1:333 
nascimentos. Esta realidade atinge cerca de 10% da população brasileira. A incidência relativamente alta 
da DA pode fazer com que o cirurgião-dentista (CD) se depare com tais pacientes especiais em seu consul-
tório, tornando importante o conhecimento de suas características e possíveis implicações no tratamento. 
Sendo importante ressaltar a necessidade de programas de educação e prevenção, através da integração 
dentista-paciente especial-pais (Tomita e Fagote, 1999). O tratamento deve ser realizado dentro de uma 
rotina, mantendo-se os mesmos dias, horários e auxiliares para cada consulta. As sessões devem ser curtas 
e realizadas em pequenos passos, utilizando-se sempre que possível, a técnica dizer-mostrar-fazer. Exibem 
hipersensitividade tátil e auditiva e um elevado grau de visão lateral, podendo ter respostas exageradas e 
se distraírem facilmente. Segundo Abreu, Castilho e Resende, 2001, os pacientes autistas são de difícil 
abordagem, pela dificuldade no atendimento de vínculo e contato, dificultando assim, não só a realização 
dos procedimentos, como também a orientação de higiene bucal. As características da DA, principalmente a 
dificuldade de se relacionar com as pessoas, tornam o atendimento ao autista um grande desafio para o CD. 
Entretanto, de acordo com Friedlander et al .(2003), se este profissional conhecer as manifestações clínicas 
da doença, o tratamento poderá ser realizado com maiores chances de sucesso.

FÓRUM CLÍNICO ACADÊMICO
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Palavras-chave: disostose cleidocraniana; dentes supranumerários; exodontia

A disostose cleidocraniana (DCC) foi descrita pela primeira vez em 1897 por Marie e Sainton. Seu padrão 
de herança é autossômico dominante. Porém, em alguns casos, interferências externas no período fetal po-
deriam causar mutações no gene CBA1 no cromossomo 6p21, impedindo a transformação de células-tronco 
mesenquimais em osteoblastos. Esta condição é caracterizada por malformações cranianas, anormalidades 
das clavículas, dentes supranumerários, retenções dentárias, ponta nasal deprimida, hipertelorismo ocular 
e os ossos da pelve comumente apresentam deformidades. As alterações claviculares são as características 
principais desta síndrome, levando à hipermobilidade dos ombros, com tendência a aproximação destes, 
anteriormente. A DCC é uma condição benigna em que não afeta o desenvolvimento mental e a expectativa 
de vida. O estudo radiológico é extremamente importante para o diagnóstico preciso desta patologia. Nosso 
trabalho faz uma breve revisão de literatura sobre o assunto e relata um caso clínico. Paciente M.C.R.S; gê-
nero feminino, 20 anos, estudante, natural de Recife, apresentou-se com exame ortopantomográfico para a 
avaliação e exodontia de múltiplos dentes impactados que foram diagnosticados. Ao exame físico, notou-se 
acentuado hipertelorismo e distância intercantal aumentada. Foi solicitado à paciente que tentasse unir os 
ombros e notou-se íntima aproximação dos mesmos em direção à linha média do corpo. Diante do quadro, 
a paciente foi encaminhada a um centro de referência em Genética Médica, que confirmou o diagnóstico de 
disostose cleidocraniana. Observou-se radiograficamente, que dos vinte e três dentes inclusos, catorze deles 
faziam parte da dentição permanente, sendo nove dentes supranumerários. Feito a cirurgia da remoção des-
tes, a paciente foi então encaminhada a um centro de Ortodontia para instalação de aparelhagem ortodôntica 
na tentativa de realizar tracionamento dos dentes permanentes.

ABORDAGEM PARA O TRATAMENTO DAS FRATURAS DE CÔNDILO 
MANDIBULAR.
RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS; ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE 
FREITAS; PATRICIA MENDONÇA BORBA; ALINE MAYARA DE FRANÇA SIL-
VA; SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rennan_475@hotmail.com

Palavras-chave: fratura de côndilo; tratamento para fratura de côndilo; côndilo

Historicamente, as fraturas de côndilo mandibular têm sido tratadas conservadoramente, utilizando-se as 
técnicas dos bloqueios maxilomandibulares, rígidas ou elásticas, e a terapia funcional para restaurar a fun-
ção e estética. Os sistemas rígidos de fixação óssea (placas e parafusos) trouxeram novas possibilidades 
para o tratamento cirúrgico dessas fraturas. As fraturas de côndilo mandibular são frequentes nos traumas 
faciais devido à posição proeminente da mandíbula, o que lhe permite receber grande parte dos traumas do 
terço inferior da face. Entende-se por fratura do côndilo mandibular o surgimento de solução de desconti-
nuidade no tecido ósseo no nível dos processos condilares da mandíbula, com o diagnóstico baseado em 
um exame clínico criterioso associado a exames de imagens específicos. Desse modo, o diagnóstico das 
fraturas e a indicação do tratamento devem ser precisos para se evitar as disfunções dessa articulação ou 
ainda sequelas mais graves que alterem o crescimento da face e da mandíbula ou impossibilitem a abertura 
satisfatória da boca, como as anquiloses temporomandibulares. Há várias controvérsias em relação com 
seu tratamento. A escolha de um tratamento cirúrgico, bloqueio maxilo-mandibular, fisioterapia elástica ou 
associação, dependerá de alguns fatores como idade do paciente, tipo de fratura e grau de deslocamento da 
fratura. Muitas complicações pós-operatórias foram relatadas no tratamento dessas fraturas. Este trabalho 
apresenta uma das classificações da fratura do côndilo relacionada com o seu tratamento e relata cinco 
casos clínicos.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

53

FC12 

FC11 

FC10 

FC09 

FC08 

FC07 
ALGUMAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE EXODONTIAS
VANESSA WALKYRIA CHAVES PORTELA CARVALHO; JOSÉ ROMERO SOU-
TO DE SOUSA JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vanessa_portelaa@hotmail.com

Palavras-chave: complicações em exodontias; incidências de complicações em exéreses; 
etiologia das complicações em exodontias

Durante cirurgias de exodontias podem ser observadas diversas complicações no intra-operatório ou pós-
-operatório do paciente. As mais comuns são lesões no seio maxilar, hemorragias, infecções, fratura de tu-
berosidade da maxila e parestesia do nervo alveolar inferior. Objetiva-se neste estudo analisar a incidência 
e a etiologia de certas complicações durante e/ou após procedimentos de exéreses. A parestesia do nervo 
alveolar inferior é um dano neurológico comum de se observar. Este tipo de lesão geralmente é observado 
em exodontias do terceiro molar inferior, devido a sua íntima relação anatômica com o canal mandibular. 
O tipo de angulação do dente, a experiência do profissional e a idade do paciente contribuem significativa-
mente para o aumento de danos ao nervo. A sinusite odontogênica é uma inflamação do seio maxilar bem 
observada em exérese de segundo molar superior, devido a relação de proximidade de suas raízes com o 
soalho do seio. Após exodontias do elemento citado, bactérias da cavidade oral podem invadir o seio, se 
tornarem patogênicas e desenvolver um processo infeccioso. Fratura na tuberosidade da maxila é detec-
tada após exodontia do primeiro molar superior. Fatores predisponentes são: seio maxilar grande, número 
anômalo de raízes e hipercementose. A hemorragia está relacionada a fatores locais como lesão de algum 
vaso, ou sistêmicos como hipertensão ou distúrbio na coagulação e as infecções têm como causa principal 
a falta de higiene oral do paciente. A partir da análise dos casos citados é possível concluir que um bom 
conhecimento anatômico, planejamento prévio, boa higiene oral do paciente, experiência do profissional e 
quanto mais novo o paciente menor são as chances de complicações.
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Palavras-chave: dor; anatomia; diagnóstico

A dor referida é um tipo de dor heterotópica em que o local da dor não corresponde à origem da mesma. 
Este trabalho ressalta os aspectos anatômicos necessários ao diagnóstico da dor referida, através de uma 
revisão de literatura. O processo doloroso tem origem em pontos localizados da musculatura e outras regi-
ões de cabeça e pescoço ocorrendo sem a provocação do local da dor, sendo completamente dependente da 
fonte original da dor. O paciente sente a dor em uma área inervada por um nervo diferente daquele que faz 
a mediação da dor primária. A dor referida é inicialmente espontânea não sendo acentuada pela provocação 
do local no qual a dor é sentida, sendo ela acentuada apenas pela manipulação do local de origem primária. 
Para um correto diagnóstico e tratamento das dores orofaciais o profissional deve saber reconhecer e dife-
renciar o local da dor e a fonte da mesma. Para o sucesso no tratamento da dor uma regra crucial é que os 
procedimentos para alívio da mesma e cura dos tecidos sejam direcionados diretamente para a fonte e não 
ao local em que o processo doloroso se manifesta. A região de manifestação da dor referida pode envolver 
músculos, dentes, gengivas, articulação temporomandibular (ATM) e ouvidos. É preciso que o profissional 
principalmente o cirurgião-dentista, esteja habilitado para identificar a origem da dor referida para assim 
tratar corretamente o paciente, evitando tratamento equivocado ou até mesmo o desenvolvimento de fontes 
adicionais de dor, caso o tratamento seja direcionado ao local da dor e não à origem.   
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SA OLIVEIRA DA SILVA1; JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO1; VANESSA DAS 
DORES DA SILVA1; JOSÉ ROMERO SOUTO DE SOUSA JÚNIOR2
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE PERNAM-
BUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:michele_ra@hotmail.com

Palavras-chave: neuralgia trigeminal; anatomia; dor

A neuralgia trigeminal é a mais conhecida e debilitante forma de neuralgia facial. É caracterizada por uma 
forte dor descrita como “latejante”, “queimação” ou “choque elétrico”, paroxística e de curta duração, com 
severidade e frequência variáveis. Este trabalho descreve a anatomia aplicada ao diagnóstico da neuralgia 
trigeminal. Esta patologia envolve o nervo trigêmeo e causa uma das dores mais insuportáveis descritas 
pela literatura. Anatomicamente o ramo oftálmico (V1) é acometido com pouca frequência, sendo os ramos 
maxilar (V2) e mandibular (V3) mais prevalentes. O conhecimento da anatomia aplicada a esta neuropatia 
é indispensável para o diagnóstico que é eminentemente clínico e envolve procedimentos de bloqueio 
anestésico na área receptora do nervo afetado com o objetivo de interromper a passagem dos impulsos 
provenientes dos receptores periféricos superficiais eliminando a dor e o desencadeamento da mesma. 
Seu mecanismo fisiopatológico permanece incerto e, muitas afecções têm sido destacadas, dentre elas a 
compressão intracraniana do nervo trigêmeo por vasos periféricos, geralmente artérias. Outras causas in-
cluem infecções viróticas, lesões tumorais, escleroses múltiplas, aneurismas e comprometimento alveolar 
pós-exodontia. O cirurgião-dentista não trata esta patologia, mas como a neuralgia do trigêmeo pode ser 
confundida com problemas de origem odontogênica, este pode ser o primeiro profissional a ser consultado 
nestes casos. Como conclusão, destacamos que é de extrema importância que o profissional tenha bases 
anatômicas para diagnosticar a neuralgia trigeminal através da identificação da causa e da aplicação dos 
procedimentos de diagnóstico diferencial necessários.

ANATOMIA APLICADA AO TRATAMENTO DA DOR REFERIDA
CLEIDISA OLIVEIRA DA SILVA; MICHELE XAVIER DO AMARAL; EDLÂNIO 
SANTOS CARVALHO; JOSEMAIRA GOMES PEREIRA; JOSÉ ROMERO SOU-
TO DE SOUSA JÚNIOR
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:cleidisaoliveira@gmail.com

Palavras-chave: dor referida; anatomia; tratamento

Sensação mais ou menos localizada de desconforto, angústia ou agonia, resultando da estimulação de ex-
tremidades nervosas especializadas. Além de estar associada a um dano real ou potencial aos tecidos. Este 
trabalho ressalta os aspectos anatômicos de diversos tratamentos de dor referida, através de uma revisão de 
literatura. A maneira de tratar adequada da dor requer manipulação de fatores que iniciam e acentuam a dor 
e/ou estabelecer meios e métodos pelos quais os pacientes possam esclarecer melhor suas queixas. Dentre 
as modalidades terapêuticas usualmente conhecidas, podemos destacar estimulação sensorial, utilização de 
estímulos de efeito inibidores de dor dos neurônios aferentes que conduzem o impulso nervoso para o SNC. 
Bloqueio analgésico, uso de anestesia local para impedir a condução nervosa através do desaparecimento 
da sensibilidade dolorosa, com persistência da sensibilidade de contato e preservação da integridade de 
resposta dos músculos e nervos às excitações elétricas, além da indução do bloqueio simpático, e redução 
do ponto de desencadeamento miofascial. Contudo, em muitos casos, alguns com dor referida espontânea, 
não podem ser tratados diretamente. Somente através da identificação da fonte primária, e do tratamento 
daquela fonte. É necessário, que antes de um tratamento correto seja feita uma avaliação das queixas dos 
pacientes acometidos por essa patologia, portanto o diagnóstico diferencial trás consigo uma melhora da 
qualidade de vida deste. Sendo imprescindível uma melhor compreensão da natureza da dor e do meca-
nismo que a origina.

ANÁLISE DA CONDUTA PARA OS DENTES SITUADOS EM TRAÇO DE FRATU-
RA: REVISÃO DE LITERATURA
EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA1; PRISCILLA CRISTINA ASSIS 
DE ARAUJO1; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE1; JEFFERSON LUIZ 
FIGUEIREDO LEAL2; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO1; PALOMA RO-
DRIGUES GENÚ1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRA-
SIL; 2.HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (HGV), RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:everaldopinheiro@hotmail.com

Palavras-chave: cirurgia bucal; dente; infecção

O papel dos dentes localizados na linha de fratura permanece como um assunto controverso entre os cirur-
giões buco-maxilo-faciais. Estes eram considerados como fator etiológico primário no desencadeamento 
de complicações pós-operatórias, sendo invariavelmente condenados no passado pelo temor de que eles 
poderiam comprometer o prognóstico final dos casos. Na realidade, estes elementos dentários, devido às 
particularidades anatômicas do periodonto, possibilitam que as fraturas se tornem potencialmente conta-
minadas pela exposição à microbiota bucal, mas não necessariamente infectados. A proposta deste traba-
lho foi fazer uma revisão de literatura sobre dentes situados no traço de fratura, mostrando as condutas 
que podem ser tomadas no tratamento. Nestes últimos anos, a maioria dos cirurgiões vem realizando a 
exodontia apenas quando os dentes em traço de fratura estiverem associados a algum prognóstico incer-
to. Basicamente, as situações que levariam à remoção seriam a exposição radicular, mobilidade dentária 
incompatível clinicamente, fratura radicular, patologias periapicais, tempo prolongado de exposição da 
superfície radicular, cáries extensas e dificuldade para redução e fixação em função da presença de dentes. 
O desequilíbrio entre as defesas do hospedeiro e virulência bacteriana, o tempo decorrido entre o trauma 
e a cirurgia e as diferentes modalidades de tratamento poderiam ser indicadas como potenciais causadores 
ou agravantes de complicações infecciosas, tornando mais abrangentes as possíveis causas do insucesso e 
não considerando apenas a presença dos elementos dentários. A revisão de literatura sugere que a conduta 
empregada deve ser sustentada nas variações clínicas de cada situação, pois o dente não seria o principal 
responsável pela infecção, mas, poderia se tornar fator etiológico quando a remoção ou conservação não 
for adequadamente conduzida.

ASCHER: UMA SÍNDROME RARA, OU SUBDIAGNÓSTICADA?
JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; ANA RAQUEL ROCHA1; CHARRY AL-
VES DA SILVA1; PEDRO IGOR FERREIRA1; KLYVIA JULIANA ROCHA DE 
MORAES2
1.UPE, CAMARABIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de ascher; blefarocalásia; lábio duplo

Apresentar aos cirurgiões-dentistas informações relevantes sobre a Síndrome de Ascher (AS), uma vez que 
o estabelecimento do diagnóstico se torna um desafio pela raridade de ocorrência ou pelo desconhecimento 
do clínico. A AS foi descrita pela primeira vez em 1920, por um oftalmologista de Praga e desde então 
poucos casos foram relatados na literatura mundial. Possui etiologia desconhecida e clinicamente apenas se 
torna notável na adolescência, uma vez que sinais característicos surgem antes dos pacientes completarem 
20 anos de idade. A síndrome se caracteriza por apresentar uma tríade de: lábio duplo superior, blefaroca-
lásia e crescimento atóxico da tireóide, com níveis variados de expressividade. Pode ser classificada como 
uma síndrome completa (manifestação de toda a tríade) e incompleta (com a ausência do crescimento 
atóxico da tireóide). O diagnóstico para a SA é confirmado a partir de exames histopatológico e laboratorial, 
onde é possível se descartar hipóteses diagnósticas de outras patologias. É geralmente na juventude quan-
do o paciente busca tratamento, pois tornam-se claras as manifestações, seja por consequências estéticas 
ou funcionais. Nos registros encontrados não há predominância de síndromes completas ou incompletas, 
sem preferência de sexo ou raça. É importante o CD ter o conhecimento sobre a AS, sua incidência e seu 
adequado diagnóstico e por consequência seu tratamento visando a necessidade de acompanhar o paciente 
nos casos reincidivantes.
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ASPECTOS PERIODONTAIS NA TERCEIRA IDADE
DANIELA SIQUEIRA LOPES; PEDRO PAULO ALCINO DA SILVA; DIANNE FA-
RIAS AMARAL; DÁVIA MIRELLY RAMOS CAVALCANTI; RENATO DE VAS-
CONCELOS ALVES
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
PERNAMBUCO (FOP), CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:e_a_danny@hotmail.com

Palavras-chave: envelhecimento; doença periodontal; terceira idade

A expectativa de vida da população é maior hoje do que no passado. Isso implica em um aumento no 
número de pacientes que atingem a terceira idade. Existem razões para se suspeitar que o avanço da ida-
de poderia ser um fator de risco para a doença periodontal, o que acarreta uma necessidade e demanda 
crescentes para cuidados periodontais, pois assim como todo o organismo, as estruturas bucais sofrem 
ação do envelhecimento e os tecidos da cavidade oral refletem as alterações desse grupo etário. Mudanças 
fisiológicas associadas à idade podem ser observadas nos tecidos periodontais, além de perdas dentárias, 
mobilidades, alterações do fluxo salivar e retrações gengivais que ocorrem tanto pelo próprio processo 
de envelhecimento como pela falta de medidas preventivas. Assim como as teorias do envelhecimento, o 
estado de saúde bucal do paciente geriátrico transcende os limites biológicos. É composto por requisitos 
funcionais, estéticos, psicológicos e sociais, e têm como objetivo maior, a qualidade de vida. O tratamento 
periodontal na terceira idade segue as mesmas etapas estabelecidas em um paciente jovem, no entanto, re-
quer uma conduta terapêutica mais cuidadosa e multidisciplinar. Objetiva-se, com este trabalho de revisão 
da literatura, abordar as alterações do periodonto que ocorrem em decorrência do envelhecimento, discu-
tindo os fundamentos teóricos e práticos e suas relações com doenças e afecções sistêmicas, com enfoque 
na maneira de conduzir o tratamento periodontal no paciente idoso.

ASSOCIAÇÃO DE IDA AO DENTISTA COM NÍVEL DE INSERÇÃO CLÍNICA
RENATA NOGUEIRA FERRAZ; MARIA EDUARDA ASSIS COSTA DUARTE; 
GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; JAIME LEUCIO MOURA 
GRANJA FILHO; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR; STEPHANIE TRA-
JANO DE SOUSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renata.nferraz@hotmail.com

Palavras-chave: nível de inserção clínica; periodontia; jce

A importância da avaliação periódica do cirurgião-dentista é de grande importância para o tratamento da 
doença periodontal. Um dos exames para se avaliar um paciente nessas condições é a verificação do Nível 
de Inserção Clínica (NIC), que é definido como a distância entre a junção cemento-esmalte (JCE) e o fundo 
da bolsa ou sulco. Uma vez que a gengiva esteja inserida no dente na altura da JCE, o nível de inserção 
clínica é considerado normal e pode-se dizer que a perda tecidual é zero. Avalia-se a associação entre Nível 
de Inserção Clínica igual a zero e ida ao dentista. Um estudo transversal foi conduzido em Pernambuco. 
Entrevistas e exames físicos, após calibração, foram realizados em ambiente com iluminação direta e em 
concordância com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde para estudos epidemio-
lógicos de saúde bucal e de acordo com metodologia adotada no SB Brasil (2010). Variáveis sócio-econô-
mico-demográficas, comportamentais e relacionadas ao CPO-D, Índice de Sangramento Gengival, Índice 
Periodontal Comunitário e Nível de Inserção Clínica foram coletadas. Para o nível de inserção clínica, 6 
regiões (uma em cada sextante) foram analisadas. Da amostra estudada de 2593 pacientes, 52,8% possuíam 
NIC igual a zero. Em relação à ida ao dentista, 74,9% afirmaram ter ido ao dentista há no máximo 2 anos 
antes da pesquisa, 18,4% há mais de 2 anos e 6,7% afirmaram nunca ter ido ao dentista. Quando associadas 
as duas variáveis, verificou-se que dos pacientes que possuíam NIC igual a zero, 79,3% afirmou ter ido ao 
dentista há no máximo 2 anos antes da pesquisa, 14% há mais de 2 anos e 6,7% declararam nunca ter ido 
ao dentista. Conclui-se que a frequência maior de NIC igual a zero está diretamente relacionada a pacientes 
que afirmaram ter ido ao dentista há menos de 2 anos da data em que a pesquisa foi realizada, mostrando a 
associação direta entre visita ao dentista e saúde periodontal. 

 ASSOCIAÇÃO DE TÉCNICAS CLAREADORAS VISANDO À ESTÉTICA.
ANA RAQUEL ROCHA1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; ANNE GABRIELE 
SOARES DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO1; LEANDRO SALES DUARTE PE-
REIRA1; GEORGE HENRIQUE DOS SANTOS MAIA2
1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento vital; clareamento não-vital; estética

A busca por dentes brancos e de um sorriso considerado perfeito tem ganhado popularidade, além do forte 
apelo pela própria mídia. Em alguns casos, dentes que passaram por tratamento endodôntico podem evoluir 
para um escurecimento da coroa, que pode ter inúmeras causas como: hemorragia pulpar, necrose pulpar, 
abertura coronária insuficiente ou por material obturador presente na câmara pulpar. Para estes casos de 
escurecimento da coroa após a realização da endodontia, quando há busca pela estética é indicado o proce-
dimento de clareamento não-vital ou interno. Antes de se realizar o clareamento interno deve-se avaliar a 
condição da obturação do canal radicular e há quanto tempo o tratamento endodôntico foi realizado, é impe-
rioso para tanto a análise radiográfica. Também se faz necessário observar o remanescente coronário, pois 
a coroa deve apresentar condições para posteriormente passar por um processo restaurador. Dessa forma, o 
cirurgião-dentista precisa ter o conhecimento de quais dentes podem passar pelo processo de clareamento, 
assim como, qual técnica é a mais indicada para ser utilizada em cada caso. Relato de um caso clínico de 
clareamento não vital com peróxido de sódio realizado em um dente tratado endodonticamente, seguido de 
clareamento vital com peróxido de hidrogênio a 35% em ambas as arcadas e substituição das restaurações 
em resina composta, por outras com cores satisfatórias resultando no sorriso harmonioso.

 ATUALIDADES EM ADESÃO DENTINÁRIA
FERNANDA CARINA DOS SANTOS RAPOSO DE FRANÇA GOMES; PAULO 
FONSECA MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nandacarina@hotmail.com

Palavras-chave: adesivo; dentina; restauração

A “Odontologia Adesiva” está intimamente relacionada com a preservação da estrutura dental através de 
procedimentos adesivos que são comumente realizados na prática clínica. Seu sucesso baseia-se, sobretu-
do, no selamento que o material restaurador proporciona às margens do preparo cavitário, promovendo, 
dessa forma, estabilidade adesiva. Vários fatores podem contribuir para a eficiência ou não dos adesivos. 
Dentre eles podemos destacar: dentina seca ou úmida, capacidade de penetração dos monômeros utilizados, 
contração de polimerização, grau de conversão das resinas, tamanho e quantidade das partículas de carga, 
nanoinfiltração e a espessura da camada híbrida. Esse vedamento na interface dente restauração pode ser 
obtido através do emprego de uma tecnologia adesiva convencional (hibridização) ou através da tecnologia 
autocondicionante (integração). Atualmente, existe no mercado uma infinidade de marcas comerciais de 
sistemas adesivos. Apesar dessas manobras permitirem uma união efetiva do material restaurador com a 
estrutura dentária, o grande questionamento que a literatura tem relatado é quanto à estabilidade dessas 
ligações. Avanços na tecnologia adesiva, tanto para esmalte quanto para dentina, têm sido realizados com o 
intuito de aumentar a longevidade clínica das restaurações realizadas. Sendo assim, este trabalho aborda as 
atualidades referentes à adesão, procurando esclarecer dúvidas no que se refere aos procedimentos adesivos 
e suas perspectivas para o futuro.

BIÓPSIA: DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AO PROCESSAMENTO 
HISTOPATOLÓGICO
LUIZ ARTHUR BARBOSA DA SILVA; JOSÉ DE AMORIM LISBOA NETO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:larthurbarbosa@hotmail.com

Palavras-chave: biópsia; técnica cirúrgica; processamento histológico

Os exames complementares destinam-se a auxiliar os profissionais no estabelecimento de um diagnóstico 
correto dos mais diversos tipos de alterações que podem comprometer a saúde do indivíduo. Dentre esses 
exames, destaca-se a biópsia, que, ainda hoje, é um procedimento pouco realizado na Odontologia, seja por 
insegurança, ou mesmo, por falta de conhecimento dos profissionais. Biópsia consiste em um procedimento 
de esclarecimento através da remoção de um fragmento de tecido vivo para a realização de exame micro e 
macroscópico, servindo como instrumento no processo de determinação do diagnóstico de patologias. Por 
se tratar de um ato cirúrgico, para sua realização, devem-se levar em conta princípios básicos da técnica 
cirúrgica, bem como, conhecer os tipos, indicações e contra-indicações de tal procedimento. Após a reali-
zação da biópsia, o espécime obtido deve ser adequadamente armazenado, identificado e, então, encami-
nhado ao laboratório de anatomia patológica para confirmação diagnóstica. A técnica histopatológica visa 
à preparação dos tecidos destinados ao estudado microscópico. Os tecidos a serem processados devem ser 
preparados de modo a preservar ao máximo sua estrutura original. As etapas desse processo podem ser, de 
forma geral, sequenciadas da seguinte maneira: fixação, desidratação, diafanização, inclusão, microtomia, 
colagem do corte à lâmina, coloração e montagem final da lâmina. Desta forma, este trabalho objetiva, 
através de uma revisão da literatura, a demonstração de casos clínicos e vivência em um laboratório de 
histopatologia, demonstrar as etapas que devem ser seguidas desde a remoção da lesão, durante o procedi-
mento cirúrgico, até a obtenção do diagnóstico através da análise microscópica das lâminas obtidas com o 
processamento histopatológico. 

CANINOS SUPERIORES INCLUSOS: QUANDO A REMOÇÃO ESTÁ INDICADA
GILBERT ANGEL SILVA DOS ANJOS; ÉDILA KAYTH PEREIRA DA SILVA; 
WESLA SIQUEIRA ROCHA; MARCONI EDUARDO SOUSA MACIEL SANTOS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:gilbert.angel@live.com.pt

Palavras-chave: caninos; inclusos; cirurgia

É indispensável o estudo dos elementos caninos na Odontologia, visto que esses órgãos são de extrema 
importância ao sistema estomatognático, participando da sua proteção, estética, harmonia e movimentos 
mastigatórios. Entretanto, a inclusão dos caninos superiores apresenta uma alta incidência sendo superada 
apenas pelos terceiros molares e, atualmente, relacionada a pelo menos três principais fatores: hereditarie-
dade, o trauma do germe dentário e a falta de espaço na arcada. Formas de tratamento para caninos inclusos 
incluem a associação entre a exposição cirúrgica para tracionamento ortodôntico; assim como também há 
indicações para a remoção cirúrgica do mesmo. Descrever casos clínicos de caninos maxilares inclusos e 
a importância do diagnóstico clínico e por imagens, assim como a interação orto-cirúrgica na justificativa 
de suas remoções cirúrgicas. Pacientes de ambos os sexos e idades variadas que se apresentaram no CEO 
de Estomatologia ou de Cirurgia da Faculdade ASCES com queixas gerais de ausências dentárias, dores, 
desconforto em região maxilar ao mastigar, apinhamentos dentários e queixas estéticas. Os exames clí-
nicos e por imagens revelaram casos de caninos inclusos e diversas situações diferentes, desde posições 
horizontais a caninos remanescentes inclusos em maxilas edêntulas. Todas essas situações passaram por 
uma discussão entre a estomatologia, ortodontia e cirurgia que culminou com indicações de remoção ci-
rúrgica para os dentes inclusos como parte de uma melhor condução terapêutica. Torna-se importante o 
diagnóstico precoce dos caninos inclusos através dos exames clínico e complementares e a interação entre 
as especialidades na tomada de decisões terapêuticas. A remoção cirúrgica, quando bem indicada, torna-se 
uma opção viável e justificada.
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FC19 CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES PRODUZIDAS POR ENERGIA DE ORDEM 
MECÂNICA
TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO1; PRISCILA BARROS TERTO1; EVERAL-
DO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA1; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCAN-
TE1; SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO2; JEFFERSON LUIZ FIGUEIREDO 
LEAL3
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, 
BRASIL; 3.HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tekagusmao@hotmail.com

Palavras-chave: traumatologia; lesões corporais; emergências

Energias de ordem mecânica são aquelas que, atuando sobre um corpo, são capazes de modificar o seu esta-
do de repouso ou movimento, produzindo lesões em parte ou no todo. Possuindo mecanismo de ação ativo, 
passivo ou misto, os meios mecânicos são armas propriamente ditas (punhais, revólveres), armas naturais 
(punhos, pés, dentes), armas eventuais (faca, machado), animais, transportes etc. As lesões caracterizam-se 
em lesões punctórias que são produzidas por agentes perfurantes, lesões cortantes ou incisas que são pro-
duzidas por instrumentos cortantes, lesões contusas produzidas por instrumentos contundentes podendo ser 
superficiais ou profundas e as lesões de caráter misto podendo ser pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes 
e corto-contudentes. De acordo com o artigo 129 do Código Penal Brasileiro as lesões podem ser classifica-
das do ponto de vista qualitativo, pelo legista, como simples ofensa, perigo de vida ou deformidade perma-
nente e do ponto de vista quantitativo como leve, grave, gravíssima e seguida de morte, pelo juiz. Devido à 
localização anatômica, a face está exposta a traumas diversos, sendo estes simples ou complexos, podendo 
apresentar lesões de tecidos moles e/ou duros advindo de agentes etiológicos diversos. As lesões causadas 
por agentes mecânicos são responsáveis pela maioria dos casos que acometem as emergências hospitalares 
e Instituto Médico Legal, sendo o nosso trabalho uma revisão de literatura sobre as características destas 
lesões, bem como orientar aos profissionais de saúde que trabalham com pacientes portadores destas lesões 
traumáticas nos cuidados iniciais em diagnosticar cada tipo de lesão, pois será de fundamental importância 
não só em relação ao seu tratamento e prognóstico, mas também, de enorme valia para a qualificação e 
quantificação corroborando diretamente nos processos para a punibilidade dos prováveis culpados.

CASO CLÍNICO: TRACIONAMENTO DENTAL ATRAVÉS DO USO DE APARE-
LHO REMOVÍVEL
LEANDRO SALES DUARTE PEREIRA; ANA RAQUEL ROCHA; MARCO AURÉ-
LIO QUEIROGA BEZERRA DE MEDEIROS
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:leo.odontologia@gmail.com

Palavras-chave: tracionamento dental; aparelho removível; graduação

O Tracionamento Dental (TD) é uma forma de tratamento que move o dente ortodonticamente na direção 
coronária aumentando o comprimento de sua coroa clínica, muito usado em dentes inclusos e/ou que ne-
cessitam de extrusão, sendo os dentes mais indicados: incisivos, caninos e pré-molares. Esse procedimento 
elimina a deficiência estética sem causar danos às estruturas periodontais vizinhas, além de permitir um 
controle mais preciso da extrusão dental e a contenção do movimento. Este estudo mostra uma forma 
alternativa no tratamento de pacientes que precisam do TD, através de alunos da graduação sob orientação 
de um professor, devido à simplicidade da técnica. Paciente L. F. M. O., sexo feminino, 9 anos, é atendida 
na Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, Camaragibe-PE com queixa de ausência do dente 11; 
ao exame clínico foi observado que o dente estava ausente na boca causando uma deficiência estética e fun-
cional. A radiografia mostrou a presença do dente incluso e mésio-angulado, e o tratamento proposto foi o 
tracionamento dental com ancoragem em um aparelho semelhante ao de Hawley. 14 dias depois da cirurgia 
de colagem do braquete, foi feita a 1ª ativação; dias depois o sistema soltou-se, pois não resistiu à tensão 
aplicada, causando o insucesso da etapa. O mesmo procedimento foi repedido e o incidente aconteceu 
novamente. Devido à dificuldade da técnica e do insucesso em duas tentativas, foi solicitado que se fizesse 
uma perfuração no dente em seu ângulo disto-incisal. O aparelho foi ativado após 14 dias, obtendo sucesso 
na extrusão dental; mais 2 ativações foram feitas em um mês e a paciente foi proservada diariamente. 7 
dias depois da última ativação, o tratamento terminou com a remoção do aparelho, restauração do dente e 
contenção do dente 11 ao 21. O caso clínico demonstra que é possível o uso do aparelho removível no TD, 
sendo uma alternativa de menor custo e de fácil aplicação na prática clínica da graduação.

CIRURGIA PARENDODÔNTICA EM CASO DE ABSCESSO CRÔNICO, ASSO-
CIADO À INJÚRIA TRAUMÁTICA NA DENTIÇÃO DECÍDUA
MARIA KALINE ROMEIRO TEODORO; GABRIELA SOUZA SAMPAIO; SÍLVIO 
EMANUEL A.C. DE MENEZES; DIANA SANTANA DE ALBUQUERQUE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:kaline_rote@hotmail.com

Palavras-chave: abscesso crônico; reabsorções inflamatórias; cirurgia parendodôntica

Relato do tratamento cirúrgico de um incisivo central superior permanente portador de uma periodontite 
apical crônica e reabsorção radicular apical inflamatória decorrente de um trauma na dentição decídua. 
Instituiu-se a cirurgia parendodôntica como terapêutica para o caso devido ao insucesso da endodontia 
realizada anteriormente, avaliando suas consequências, nessa situação clínica, para prover o entendimento 
de algumas questões pertinentes ao contexto endodôntico, tornando o tratamento mais favorável. A aborda-
gem das reabsorções inflamatórias deve ser direcionada ao combate da infecção endodôntica. A resolução 
clínica por meio de tratamento endodôntico convencional tornou-se inexeqüível, provavelmente em função 
das dificuldades de efetuar a limpeza e modelagem do canal, devido à patologia periapical e a reabsorção 
radicular apical extensa que impediu a determinação do diâmetro anatômico do forame apical, a sua patên-
cia, o debridamento e o selamento. Os autores apresentam um caso clínico de abscesso crônico pós-trauma 
na infância com presença de extensa reabsorção radicular apical e destruição do tecido ósseo adjacente no 
elemento 11. O tratamento de escolha foi a cirurgia parendodôntica com apicectomia, retropreparo com 
ultrassom e retrobturação com MTA. Posteriormente foi cimentado um núcleo de preenchimento (núcleo de 
pino de fibra de vidro), aumentando a retenção da restauração em resina composta complementada por uma 
faceta estética. Após um ano e seis meses foi possível constatar na proservação, ausência de sintomatologia 
dolorosa, e no exame com tomografia de feixe cônico (cone beam), neoformação óssea e reparo apical, 
constatando-se o sucesso do caso.

CLAREAMENTO DENTAL COM LUZ: REALIDADE OU MARKETING?
JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ANA RAQUEL ROCHA; ANDRÉ FELIPE AL-
VES FIGUEIRÔA; PEDRO IGOR FERREIRA; RODIVAN BRAZ
UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento dental; marketing; dentes brancos

O sorriso é considerado por muitos, uma das habilidades de comunicação interativa mais importante na 
sociedade e, a cada período da história, o conceito de uma beleza esteticamente aceita mostra-se diferen-
ciado. Tem-se observado há anos, uma incessante busca dos indivíduos por dentes mais harmoniosos e 
mais brancos. Paralelamente à evolução científica odontológica, o marketing tem se destacado no meio 
odontológico, muitas vezes ancorado no avanço tecnológico promovido pela indústria. Há alguns anos, já é 
possível observar que, devido ao grande marketing de mercado, o paciente está muito mais informado sobre 
as novas técnicas, deixando, assim, o profissional mais comprometido em tornar o tratamento mais seguro 
e eficiente. As indústrias, apoiadas na busca do paciente por inovações tecnológicas, na necessidade do 
profissional em oferecer essas novidades, aproveitam o momento para faturar cifras milionárias tanto com 
uma ciência odontológica propriamente dita, criando materiais e técnicas para uma odontologia melhor e 
mais moderna, quanto com um marketing, que em algumas vezes, chega a ser agressivo, confundindo-se 
aos cirurgiões-dentistas sobre o que é funcional e o que é “marketing”. O clareamento dental vem apresen-
tando grande evolução nas técnicas para oferecer uma maior comodidade e satisfação ao paciente. Diante 
dessa evolução, surgiu o clareamento de consultório que possibilita a obtenção de dentes mais claros em 
poucas sessões e que vem entusiasmando dentistas e pacientes. Esse tipo de clareamento pode ser realizado 
com ou sem a presença de fontes luminosas, onde são aplicados produtos à base de peróxido de hidrogênio 
em altas concentrações. Neste trabalho, será abordado um caso clínico de clareamento de consultório, com 
o emprego de peróxido de hidrogênio a 37,5%, em que não se utilizou fontes de luz, demonstrando-se que 
quem promove o clareamento dental é o oxigênio liberado.

CLAREAMENTO DENTAL MISTO – RELATO DE CASO CLÍNICO
LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES; ANGÉLICA VERAS ROCHA; FABIA-
NA AGUIAR LINS DE SOUZA; KYLMA CRISTINA DA SILVA; EDUARDO BOR-
GES DA COSTA LEITE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lauramfortunato@gmail.com

Palavras-chave: clareamento; dentes desvitalizados; ionômero de vidro

A alteração da cor natural do dente ocorre na dependência de inúmeros fatores extrínsecos e intrínsecos. 
Atualmente, para o restabelecimento da cor dos dentes tratados endodonticamente, pode-se utilizar a téc-
nica mediata, a técnica imediata, ou ainda a associação do clareamento externo ao clareamento não vital. 
Estudos demonstram que o clareamento interno de dentes desvitalizados, principalmente com o uso do 
calor, pode acarretar a desnaturação da dentina e do cemento e aumento da permeabilidade dentinária, 
culminando com reabsorção cervical externa e reabsorção interna do terço médio. A confecção de um 
tampão cervical com uma base de cimento tem sido recomendada para prevenir a penetração do agente 
clareador em direção apical e proteger os túbulos dentinários, evitando-se a reabsorção cervical externa e 
lesões periodontais. Relato de um caso clínico no qual foram utilizadas as técnicas de clareamento dental 
interno e externo, sem a utilização de fontes de calor. Paciente W. S., 23 anos, compareceu à Clínica In-
tegrada da Universidade Federal de Pernambuco queixando-se de escurecimento do elemento dentário 11 
após realização de tratamento endodôntico devido a um trauma dentário. Foi constatada a adequabilidade 
do tratamento endodôntico. Em seguida, foi feito clareamento dental interno com perborato de sódio, após 
confecção de tampão com cimento de ionômero de vidro. Após considerável clareamento do elemento 
dentário 11, seguiu-se ao clareamento externo de 1º molar a 1º molar superior e inferior em duas sessões, 
obtendo-se assim, o resultado estético esperado pelo paciente. O clareamento dental interno com perborato 
de sódio teve resultado esteticamente satisfatório, além de não interferir na saúde periodontal, quando não 
associado ao uso de fonte de calor.

COMPLICAÇÕES ORAIS NÃO-INFECCIOSAS DA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA
ILO RUBIO FERRAZ JÚNIOR1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA2; TÁSSIA 
FERNANDA LEAL DE LIMA1; VANESSA DAS DORES DA SILVA2; ANA PAULA 
CHAVES DE ARRUDA1; IONE MARIA DE SOUZA FERRAZ2
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:irfjr@hotmail.com

Palavras-chave: complicações orais; terapia antineoplásicas; mucosite e hemorragia

Nenhum tratamento sistêmico anticâncer disponível atualmente é capaz de destruir as células tumorais sem 
causar a morte de pelo menos algumas células normais, e os tecidos com renovação rápida (por exemplo 
o epitélio oral) são especialmente suscetíveis. A boca é um sítio comum para complicações relacionadas 
ao tratamento do câncer. Quanto mais potente o tratamento, maior o risco de complicações. A cada ano, 
quase 400.000 pacientes nos Estados Unidos sofrem efeitos colaterais orais agudos ou crônicos decorrentes 
do tratamento contra o câncer. Uma variedade de complicações orais não-infecciosas é observada regu-
larmente como resultado tanto da radiação quanto da quimioterapia. Duas mudanças agudas, a mucosite 
e a hemorragia, são os problemas predominantes associados á quimioterapia, especialmente em tumores 
malignos, como a leucemia, que envolvem altas doses de medicamentos. Além disso, várias alterações 
crônicas continuam a importunar os pacientes por longo tempo após o término do tratamento, dentre elas 
podemos citar: xerostomia; perda do paladar; osteorradionecrose; trismo. Com o avanço da prática médica, 
estas complicações estão se tornando mais comuns, á medida que um maior número de pacientes alcança 
sobrevida mais longa e os tratamentos intensivos, como o transplante de medula óssea, se tornam mais fre-
quentes. As complicações orais são notadas quase uniformemente nos pacientes submetidos á radioterapia 
de cabeça e pescoço, e cerca de 75% dos pacientes que receberam transplante de medula óssea são afetados. 
A prevalência das complicações orais associadas á quimioterapia varia de 10% a 75%, dependendo do tipo 
de câncer associado e da forma de quimioterapia utilizada.
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FC25 CONDUTAS ORTODÔNTICAS INDICADAS PARA PACIENTES ACOMETIDOS 
PELA SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO
PEDRO IGOR FERREIRA1; ANA RAQUEL ROCHA1; CHARRY ALVES DA SIL-
VA1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; GEORGE HENRIQUE DOS SANTOS 
MAIA2
1.UPE, CAMARABIGE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome da apnéia obstrutiva do sono; aparelhos intra-orais; sono

O sono é definido como processo dinâmico e fisiológico onde há perda de consciência e inativação da 
musculatura voluntária. Apneia do sono ou Apneia noturna é a suspensão da respiração durante o sono. 
Estes episódios de apneia (do grego ápnoia, falta de respiração) podem durar alguns segundos, após os 
quais é retomada a respiração normal, e ocorrem várias vezes durante o sono. A obstrução das vias aéreas 
superiores durante o sono ocorre devido ao estreitamento dessas vias, que se estendem desde a nasofaringe 
até a porção inferior da hipofaringe. Inúmeras causas têm sido sugeridas para elucidar a fisiopatologia 
desse transtorno, como: alterações nas estruturas craniofaciais ou no comando ventilatório, glossoptose, 
obesidade; volume aumentado de secreções respiratórias, hipertrofia de amígdalas e/ou adenóides, fatores 
extrínsecos tais como álcool, tabaco e drogas que deprimem o sistema nervoso central, além de componen-
tes genéticos. O resultado é o colabamento das vias aéreas superiores pela base da língua e palato mole, 
onde ocorre a obstrução destas vias. Os aparelhos intra-orais nesses pacientes com Síndrome da Apnéia 
Obstrutiva do Sono (SAOS) buscam dar uma nova configuração anatômica nas vias aéreas superiores para 
que durante o sono seja garantido o fluxo de ar. Objetiva-se neste trabalho elucidar sobre a SAOS, suas al-
terações anatômicas, consequências para seus portadores e destacar a importância dos aparelhos intra-orais 
suas indicações terapêuticas e princípios de ação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DA LUXAÇÃO PROLONGADA 
DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
MICHELE XAVIER DO AMARAL; AUREMIR ROCHA MELO; MARCELO FER-
NANDO DO AMARAL; LITIAN OLIVEIRA LIMA; BELMIRO CAVALCANTI DO 
EGITO VASCONCELOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:michele_ra@hotmail.com

Palavras-chave: luxação prolongada; atm ; tratamento

A luxação da articulação temporomandibular (ATM) ocorre quando o côndilo mandibular é deslocado 
anteriormente além da eminência articular. Há múltiplas causas para sua ocorrência, e o tratamento varia de 
métodos relativamente conservadores a intervenção cirúrgica complexa. A subluxação é geralmente defini-
da como um deslocamento do côndilo para fora da fossa glenóide e ântero-superior à eminência articular, 
que pode ser reduzida pelo paciente (auto-reduzida). Em contraste, a luxação é um deslocamento similar 
do côndilo, que não pode ser auto-reduzida. Independente da causa, com deslocamentos sucessivos, novos 
episódios tendem a ocorrer com mais facilidade. Quando deslocamento em um paciente torna-se frequente 
e progressivamente pior, a condição é referida como deslocamento habitual ou recorrente. Os sinais e 
sintomas dos deslocamentos incluem: incapacidade de fechar a boca, depressão pré-auricular, salivação ex-
cessiva, espasmo dos músculos da mastigação, e dor da ATM. Este trabalho tem como objetivo relatar dois 
casos clínicos de pacientes que apresentaram luxação prolongada da articulação temporomandibular após 
procedimento odontológico. O tratamento cirúrgico inclui a realização de eminectomia, coronoidectomia 
e redução aberta do côndilo mandibular. Deslocamento prolongado da ATM, que tem persistido por mais 
de um mês é relativamente raro. Clinicamente, os pacientes se queixam de desconforto e muitos problemas 
devido a uma incapacidade para fechar a boca. Deve-se considerar nesses casos, o tempo de luxação, posi-
cionamento condilar e harmonial oclusal e, bloqueio maxilo-mandibular.

DENTE FRATURADO: ASSOCIAÇÃO COLAGEM DE FRAGMENTO E RESINA 
COMPOSTA.
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCU-
LA; ANA CAROLINE PEREIRA LEANDRO; HILCIA MEZZALIRA TEIXEIRA; 
ADOLFO JOSÉ  CABRAL; ALEXANDRE BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gledsonporciuncula@hotmail.com

Palavras-chave: colagem dentária; fratura dos dentes; estética dentária

As fraturas de dentes anteriores permanentes são situações comuns no consultório odontológico. Uma al-
ternativa de tratamento é a realização de restauração estética em resina composta ou coroa protética metal-
-free, de acordo com a extensão da fratura. No entanto, apesar de toda tecnologia que subsidia a ciência 
dos materiais dentários, ainda não há um material restaurador capaz de superar as características inerentes 
ao tecido dentário. O objetivo é demonstrar que a colagem autógena é um procedimento que se mostra 
eficaz para restabelecer a forma, função e estética em dentes anteriores quando se dispõe do tecido dentário 
fraturado. O paciente F.M de 19 anos de idade sofreu uma fratura no elemento dentário 22 decorrente de 
um trauma por uma pedra 24h antes. Como o mesmo apresentou fragmento dentário fraturado optou-se pela 
colagem autógena depois de feita a anamnese, exame dos tecidos moles, exame dos tecidos duros e exame 
radiográfico. Feita uma profilaxia no tecido fraturado com pedra-pomes e água, o tratamento seguiu com 
o forramento do tecido remanescente com pasta de hidróxido de cálcio devido a uma pequena exposição 
pulpar seguido de uma aplicação de cimento de ionômero de vidro modificado por resina e ionômero de 
vidro convencional. Devido ao estado emocional da paciente, ela preferiu que fosse realizada a colagem 7 
dias depois. Em seguida, foi diminuída a espessura do ionômero de vidro convencional, realizado o condi-
cionamento ácido do esmalte e dentina do dente e do fragmento, lavado com água e seco. Após a aplicação 
de adesivo, foi realizada a colagem de fragmento complementada com resina composta de nanopartícula e 
resina flow. Verificou-se que a colagem autógena além de representar um baixo custo também é um trata-
mento realizado em pouco tempo, além de causar um grande impacto positivo no psicológico do paciente.

DIABETES MELITO E DOENÇA PERIODONTAL: ABORDAGEM 
FISIOPATOLÓGICA
DÁVIA MIRELLY RAMOS CAVALCANTI; DANIELA SIQUEIRA LOPES; DIAN-
NE FARIAS AMARAL; RENATO DE VASCONCELOS ALVES
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:mirelly_ramos@hotmail.com

Palavras-chave: diabetes melito; doença periodontal;  fisiopatogenia

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, seis milhões de pessoas têm algum tipo de 
diabetes. No entanto, apenas metade delas sabe que tem a doença. Este é um dado preocupante, tendo em 
vista que a diabetes pode desencadear outras moléstias no indivíduo, entre elas a doença periodontal. A 
Diabetes Comission considera a doença periodontal como a sua sexta maior complicação. A relação entre a 
diabetes e as doenças periodontais está baseada na fundamentação científica. Estudos têm comprovado uma 
forte associação entre a prevalência, gravidade e progressão da doença periodontal e a diabetes ter relação 
com o controle metabólico. Dentre as alterações bucais desses pacientes, estão a hipoplasia, a hipocalcifica-
ção do esmalte, diminuição do fluxo e aumento da acidez e da viscosidade salivar, que também são fatores 
de risco para cárie. Assim, indivíduos metabolicamente descompensados podem ter maior inflamação gen-
gival, maior perda de inserção periodontal e maior perda óssea quando comparados a pacientes com bom 
controle metabólico ou sistematicamente sadios. O maior conteúdo de glicose e cálcio na saliva favorece 
o aumento na quantidade de cálculos e fatores irritantes nos tecidos. A proposta deste trabalho é descrever 
uma revisão do conhecimento atual sobre a associação entre diabetes melito e doença periodontal com ênfa-
se na sua fisiopatogenia. O tratamento da infecção periodontal em diabéticos é um componente importante 
para a manutenção da saúde oral. Dessa forma, deve-se motivá-lo a ter um bom controle metabólico, uma 
boa higiene bucal e um monitoramento profissional periódico para o controle ou estabilização da doença.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA FRATURAS EM ASSOALHO DE 
ÓRBITA
RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS; ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE 
FREITAS; SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO; ALINE MAYARA DE FRANÇA 
SILVA; DAVID MORAES DE OLIVEIRA
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rennan_475@hotmail.com

Palavras-chave: fratura de assoalho de órbita; blow-in; blow-out

As órbitas são dois espaços simétricos entre o esqueleto facial e a base do crânio. Elas são subdividas em 
parede lateral, parede medial, teto da órbita e assoalho da órbita. O assoalho da órbita é a menor das paredes 
e contém três ossos: o processo orbitário da maxila, processo orbitário do osso zigomático e o processo 
orbitário do osso palatino. As fraturas de assoalho de órbita são relativamente recorrentes nas emergên-
cias hospitalares, sendo um tópico de importância nas fraturas faciais. As fraturas de assoalho orbital têm 
inúmeros fatores etiológicos, os principais são as agressões físicas, acidentes esportivos, perfuração por 
arma de fogo e acidentes automobilísticos. Essas fraturas são classificadas como blow-out ou blow-in. 
As fraturas do tipo blow-out representam a explosão desse assoalho para o interior do seio maxilar ou 
para dentro da própria cavidade orbital. Já blow-in são fraturas pouco comuns e surgem basicamente após 
grandes impactos sobre o zigomático no sentido caudo-cranial ou de verdadeiras implosões sinusais. Ao 
exame clínico podemos observar sinais e sintomas como  assimetrias faciais, edemas, equimoses, degraus 
ósseos, hematomas, epistaxe, exoftalmia ou enoftalmia, diplopia, distúrbios sensoriais, enfisema palpebral, 
distúrbios motores e celulites ou abscessos. Com relação ao globo ocular devemos observar sua movimen-
tação em todos os sentidos. Os exames de imagem se tornam essenciais nesses tipos de fratura, podendo 
ser usado a radiografia Waters e a tomografia computadorizada, como exame de escolha. Este trabalho  
descreve as fraturas em assoalho de órbita, as técnicas e materiais utilizados para o seu tratamento e relata 
um caso desse tipo de fratura.

DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO DE CORPOS ESTRANHOS DETECTADOS 
NA REGIÃO BUCO-MAXILO-MANDIBULAR
LÍVIA MARIA TARGINO SILVA; LÚCIO FLÁVIO DA CUNHA FÉLIX; RAQUEL 
ALVES GONÇALVES; JÉSSYCA DE FIGUEIREDO LEANDRO; GYZELLE VE-
RAS SIQUEIRA; MARIA MANUELA R. DE LEMOS
UNIPE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:livialmts@hotmail.com

Palavras-chave: corpos estranhos; radiografias; tecidos buco-maxilo-mandibulares

Os corpos estranhos encontrados nos tecidos buco-maxilo-mandibulares podem ser de origem iatrogêni-
ca, consequência de acidente ou sua inserção ter sido feita pelo próprio paciente. Em geral, esses corpos 
estranhos localizam-se no interior dos ossos, dos tecidos moles vizinhos ou nos seios maxilares. Reações 
teciduais estão sempre associadas à presença de corpos estranhos, dessa forma, é importante que todo 
ferimento seja cuidadosamente investigado utilizando métodos de diagnóstico por imagens, embora al-
guns desses corpos estranhos sejam descobertos em exames radiográficos de rotina por não apresentarem 
sintomatologia. Através deste estudo, tentamos aprofundar os conhecimentos sobre corpos estranhos na 
região buco-maxilo-mandibular, realizando uma revisão de literatura sobre os tipos de corpos estranhos, 
principais localizações, como são introduzidos e as principais incidências radiográficas para sua localiza-
ção, auxiliando no diagnóstico e tratamento das mesmas, bem como no prognóstico. Assim, observamos 
que a pesquisa de corpos estranhos após acidentes do dia a dia deve ser realizada pelo profissional e por 
menor e menos importante que possa parecer o ferimento sofrido pelo paciente, deve ser avaliado pelo pro-
fissional, fazendo-se necessário aliar aos exames de imagem uma bem sucedida anamnese e um criterioso 
exame intra e extra-oral do paciente. Em geral, os corpos estranhos constituem um problema frequente na 
infância. A gravidade do quadro clínico, por sua vez, habitualmente está relacionada à localização, natureza 
e dimensões do corpo estranho.
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FC31 DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA: DIFICULDADES NO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
JOSÉ ALBERTO RABELO DE JESUS JÚNIOR1; CYNTIA FERREIRA RIBEI-
RO2; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR1; PAULO AL-
MEIDA JÚNIOR1; LUCIANA BARRETO AGUIAR3; ALLAN ULISSES CARVA-
LHO DE MELO1
1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:alberto_rm_jr@hotmail.com

Palavras-chave: lesões fibro-ósseas; diagnóstico diferencial; aspectos clínicos

As lesões fibro-ósseas benignas dos maxilares constituem um variado grupo de patologias com uma carac-
terística histológica comum: a substituição de osso normal por tecido composto de colágeno e fibroblastos, 
com quantidades variáveis de uma substância mineral que pode ser osso, cemento ou ambos. Estas lesões 
incluem a displasia fibrosa, as displasias cemento-ósseas periapical, focal ou florida, o cementoma gi-
gantiforme familiar e o fibroma ossificante (cemento-ossificante). O objetivo deste trabalho é descrever 
um caso incomum de lesão fibro-óssea cujo diagnóstico diferencial foi feito também com osteomielite 
dos maxilares. Mulher, de 49 anos de idade, apresentava tumor de consistência óssea na região posterior 
bilateral da mandíbula (corpo e ângulo). A radiografia panorâmica revelou a presença de lesões múltiplas 
mistas com aspecto de flocos de algodão afetando os quatro quadrantes. A tomografia cone beam, eviden-
ciou a presença de lesões mistas na maxila e o acometimento de toda a mandíbula por lesões expansivas 
radiopacas envoltas por halos radiolúcidos. O tecido ósseo biopsiado foi encaminhado para o Serviço de 
Anatomia Patológica do Curso de Odontologia da Universidade Tiradentes. Diante dos achados, o diagnós-
tico histopatológico fornecido foi de displasia cemento-óssea florida. A paciente não apresentou problemas 
pós-operatórios e encontra-se sob acompanhamento clínico e radiográfico. Concluiu-se que as lesões fibro-
-ósseas benignas apresentam muitas similaridades no que diz respeito aos seus aspectos clínicos, radiográ-
ficos e, até mesmo, histológicos. Dessa forma, é fundamental a análise conjunta destas informações para 
obter um diagnóstico definitivo.

EXCELÊNCIA ESTÉTICA COM LAMINADOS CERÂMICOS: RELATO DE 
CASO
RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES1; GILVAN LIMA BEZERRA1; BRUNA 
CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS2; MARIA DENISE RODRIGUES 
DE MORAES BEZERRA1; CARLOS CÍCERO BEZERRA NOBRE1; RINALDO 
PARENTE TELES1
1.FCRS, QUIXADÁ, CE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raquelaraujogomes@hotmail.com

Palavras-chave: laminados cerâmicos; facetas de porcelana; estética do sorriso

A literatura científica atual preconiza para a dentição anterior a opção pelo tratamento mais conservador. 
Considerando as estratégias restauradoras disponíveis para o clínico, a utilização de laminados cerâmicos 
se encaixa nesta definição de tratamento. Os laminados cerâmicos, também denominados facetas de por-
celana, são alternativas para a restauração funcional e estética do sorriso. O sucesso da restauração com 
os laminados dependerá do respeito à saúde dos tecidos circundantes, da função mastigatória correta e 
ausência de sintomatologia, bem como da destreza técnica do cirurgião-dentista e dos cuidados promovidos 
pelo paciente. O trabalho relata um caso clínico do uso dos laminados cerâmicos para reestabelecer forma, 
cor, contorno, textura e alinhamento de dentes anteriores comprometidos por alteração de cor e forma e por 
restaurações antigas insatisfatórias. Uma das vantagens do laminado cerâmico é que o preparo da estrutura 
dental, quando necessário, é relativamente pequeno quando comparado ao preparo dos dentes que recebe-
rão coroas totais. Contudo,  o profissional deve conhecer e entender as indicações e limitações da técnica, 
os tipos de sistemas cerâmicos, bem como as possibilidades para cimentação adesiva. Assim, a preservação 
do esmalte é fundamental para o sucesso da adesão entre a restauração e o dente e, portanto, da longevidade 
clínica do laminado. Entretanto, é imprescindível somar aos resultados técnicos o relacionamento e a per-
feita comunicação entre o paciente e o dentista, para que expectativas do profissional e do paciente sejam 
convergentes para apenas um resultado final: o sorriso desejado pelo paciente.

EXTENSO NÓDULO LABIAL: APRESENTAÇÃO CLÍNICA INCOMUM DO 
GRANULOMA PIOGÊNICO
ÍCARO LUAN CORDEIRO; ANIVALDO ANTUNES JÚNIOR; RENAN MACEDO 
CUTRIM; JAIR CARNEIRO LEÃO; LUIZ ALCINO GUEIROS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:icaromax@hotmail.com

Palavras-chave: granuloma piogênico; diagnóstico; tratamento

O Granuloma Piogênico é uma lesão reativa comum caracterizada pela proliferação excessiva de tecido 
conjuntivo como resposta a um irritante local ou trauma. Clinicamente apresenta-se como um aumento de 
volume de superfície lisa ou lobulada, usualmente pedunculada e caracteristicamente ulcerada, variando 
de coloração roxa á vermelha. As lesões novas por serem altamente vascularizadas, levando às vezes a 
sangramentos, apresentam-se vermelhas. Eventualmente pode apresentar um crescimento rápido e atingir 
tamanho considerável, sendo então confundida com uma neoplasia maligna. As lesões orais apresentam 
forte predileção pela gengiva, sendo pouco comuns em outras localizações. O objetivo deste estudo foi 
apresentar um caso incomum de um paciente do sexo masculino, 63 anos, que compareceu ao Serviço 
de Estomatologia da Universidade Federal de Pernambuco queixando-se de um nódulo assintomático em 
semi-mucosa de lábio inferior com curto tempo de evolução. Ao exame físico foi observado nódulo aver-
melhado, sangrante ao toque e de consistência fibroelásica, medindo 4 cm em seu maior diâmetro, sendo 
considerado o diagnóstico clínico de granuloma piogênico. O paciente foi submetido à biópsia excisional 
sob anestesia local, e a análise microscópica da peça cirúrgica revelou presença de epitélio ulcerado e tecido 
conjuntivo ricamente vascularizado com infiltrado inflamatório abundante, característico do granuloma 
piogênico. Após 4 meses de acompanhamento não se observou evidência de recidiva.

FECHAMENTO DE DIASTEMA NA DENTADURA MISTA: RELATO DE UM 
CASO.
ANA CAROLINA VIEIRA DE MELO CAVALCANTI; NIEDJE SIQUEIRA DE 
LIMA; EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES; ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA 
BARROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolvmc@gmail.com

Palavras-chave: diastema; dentadura mista; mesiodens

O diastema interincisivo central superior constitui uma característica fisiológica normal, no início da fase 
da dentadura mista. Seu fechamento muitas vezes ocorre naturalmente com o desenvolvimento da oclusão, 
ao final do 2º período transitório. Entretanto, em alguns casos a sua etiologia está relacionada a agenesias 
ou presença de supranumerários, principalmente o mesiodens, o que determina a persistência do mesmo. 
Constitui queixa frequente de pais e pacientes, pelo aspecto antiestético que compromete a harmonia dento-
facial, podendo até afetar negativamente as relações sociais. Paciente do gênero masculino, 8 anos de idade, 
compareceu à Clínica de Ortodontia Preventiva da UFPE com queixa de insatisfação pela presença do dias-
tema interincisal. Após anamnese, exame físico e complementar foi identificado o diastema com a inserção 
baixa do freio labial e presença de um mesiodens. O tratamento consistiu em exodontia do supranumerário 
e frenectomia com posterior instalação de aparelho ortodôntico fixo, com braquetes prescrição Edgewise 
nos elementos 11 e 21. Para o fechamento do diastema utilizou-se elástico em cadeia e na contenção foi 
confeccionado um aparelho móvel com arco de Hawley e grampos de contenção e extensão em acrílico na 
região dos elementos 12 e 22. A utilização de clínicos preventivos e interceptativos na Ortodontia impede 
a progressão de maloclusões favorecendo a obtenção da beleza e harmonia do conjunto dento-facial e 
consequentemente o bem estar dos pacientes.

FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO EM CRIANÇA: RELATO DE CASO
RENÉE NASCIMENTO ALVES1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; SUZANE 
RODRIGUES JACINTO1; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE JÚ-
NIOR1; MARIA FÁTIMA BATISTA1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 
DE TAUBATÉ, TAUBATÉ, SP, BRASIL.
e-mail:reneeodonto@hotmail.com

Palavras-chave: fibroma ossificante; doenças gengivais; patologia bucal

Os processos patológicos epiteliais e os do tecido conjuntivo podem se apresentar como massas teciduais. 
As lesões gengivais exofíticas são frequentemente encontradas na cavidade bucal e podem representar le-
sões neoplásicas ou não neoplásicas. A probabilidade de um crescimento da mucosa bucal ser um processo 
reacional ou hiperplásico é muitas vezes maior do que em relação a um processo neoplásico. Os processos 
proliferativos não neoplásicos são um grupo representado por lesões proliferativas, basicamente de nature-
za inflamatória e sem características histológicas neoplásicas. Objetiva-se apresentar um relato de caso de 
fibroma ossificante periférico em uma criança de 14 anos de idade atendida no Serviço de Estomatologia da 
Universidade Tiradentes (UNIT) em Aracaju-SE. Paciente apresentava um tumor pediculado, multilobula-
do, de consistência firme e superfície não ulcerada, localizado na gengiva vestibular e palatina causando a 
separação dos elementos dentários 11 e 21, apresentando aproximadamente 3 cm no seu maior diâmetro. 
Como conduta terapêutica, após exames clínicos e radiográficos, foi realizada uma biópsia excisional sob 
anestesia local. A maior parte dos crescimentos teciduais gengivais são lesões proliferativas reacionais que 
surgem a partir de células do periodonto, ligamento periodontal ou periósteo. Com base nos aspectos radio-
gráfico e clínico (evolução, consistência, cor, sangramento), as diferentes lesões são muitas vezes indistin-
guíveis umas das outras sendo que, na maioria dos casos, a biópsia é necessária para obter um diagnóstico 
definitivo. O fibroma ossificante periférico representa uma lesão reativa do tecido gengival apresentando 
uma progressão lenta e limitada devendo ser considerado no diagnóstico diferencial dos processos prolife-
rativos não neoplásicos que afetam a gengiva, principalmente nos adolescentes e adultos jovens.

FRATURA DE AGULHA - RELATO DE CASO
MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SAN-
TOS2; NEREU BARREIRA DE AGUIAR FILHO2; DAVI NEVES COSTA2; GA-
BRIELA MADEIRA ARAÚJO1; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI1
1.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:malukinhax3@gmail.com

Palavras-chave: fratura; cirurgia; lesão

O tratamento odontológico não está isento de riscos. Acidentes e complicações podem estar associados aos 
vários tipos de procedimentos realizados pelo cirurgião-dentista. As razões para o acidente descrito como 
fratura de agulha são variadas e podem acontecer em decorrência do erro de técnica anestésica, dobra da 
haste da agulha, movimentação súbita do paciente ou o próprio defeito estrutural da agulha. A prevenção 
sempre tem sido a melhor conduta para evitar os acidentes durante procedimentos, mas diante de um caso 
de fratura da agulha, caso esta ainda esteja visível, muitos autores indicam remover o fragmento de agulha, 
devido ao risco de seu deslocamento por meio da musculatura e formação de microlesões em nervos e 
vasos. Para sua remoção, é fundamental a avaliação correta de sua posição e as técnicas utilizadas para loca-
lização são as radiografias convencionais, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas, o 
ultrassom, os detectores do metal e os intensificadores de imagens. Diante de casos como o descrito acima, 
existe então relevância em apresentar a experiência frente a uma fratura de agulha e conduta utilizada. Este 
trabalho descreve o caso de uma paciente do gênero feminino que apresentou uma queixa após a remoção 
do terceiro molar inferior direito. Foi realizada uma radiografia panorâmica e encontrou-se uma imagem 
radiolúcida na região, sendo compatível com um fragmento de uma agulha de sutura, e em seguida uma 
tomografia computadorizada foi realizada a fim de localizar a mesma tridimensionalmente para planejar o 
procedimento cirúrgico. A remoção da agulha foi realizada em bloco cirúrgico sob anestesia geral e após a 
recuperação da paciente realizou uma radiografia a fim de comprovar o sucesso cirúrgico. 
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FC37 FRATURA DE MANDÍBULA ATRÓFICA – DISCUSSÃO DA LITERATURA E SÉ-
RIE DE CASOS
LÍVIA MIRELLE BARBOSA; AUREMIR ROCHA MELO; SUZANA CÉLIA DE A. 
S. CARNEIRO; GABRIELA MADEIRA ARAÚJO; BELMIRO CAVALCANTI DO 
EGITO VASCONCELOS
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gmabaixinha@hotmail.com

Palavras-chave: fratura mandibular; atrofia; tratamento

As fraturas de mandíbula são bastante frequentes, ocupando o segundo lugar entre as fraturas dos ossos da 
face. A fratura em uma mandíbula atrófica é comum entre pacientes idosos, nos quais mudanças fisioló-
gicas e anatômicas têm uma influência negativa sobre a reparação óssea. Fatores relacionados à atrofia da 
mandíbula, como a densa cortical óssea decorrente da reabsorção óssea e a perda de dentes, o inadequado 
fornecimento de sangue e a dificuldade para imobilização, juntamente com a alta prevalência de doenças 
sistêmicas nesta população, aumentam a complexidade dos casos cirúrgicos. Os princípios básicos do tra-
tamento da fratura de mandíbula são a redução e imobilização dos segmentos fraturados para restaurar 
forma e função. Existem controvérsias sobre técnicas e decisões cirúrgicas, como o tratamento aberto ou 
fechado, o uso de miniplacas ou placas de reconstrução e a utilização de enxertos ósseos quando se refere 
ao tratamento de fraturas de mandíbula atrófica. No entanto, relatos de casos mostram uma tendência à re-
dução aberta e fixação para alcançar a reabilitação estética e funcional o mais rápido possível. A existência 
de opiniões e resultados advindos de avaliações retrospectivas, estudos com pequeno número de pacientes, 
um amplo espectro da gravidade da fratura, curto período de avaliação, refletem em problemas metodoló-
gicos nos estudos de fraturas de mandíbula atrófica. Portanto, o objetivo foi realizar uma revisão crítica da 
literatura diante de casos de fraturas de mandíbula atrófica, contextualizando com casos clínicos em que se 
realizou redução aberta com fixação interna estável.

FRATURA DE MANDÍBULA – RELATO DE CASOS EM CRIANÇAS E 
NEONATOS
GABRIELA MADEIRA ARAÚJO1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SAN-
TOS2; PRISCILLA FLORES DA SILVA2; MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO1; 
BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS1
1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA 
RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gmabaixinha@hotmail.com

Palavras-chave: fratura mandibular; tratamento; neonato

O trauma facial tornou-se um assunto inevitável para os cirurgiões-dentistas devido a sua frequência ser 
cada vez maior, principalmente nas quatro últimas décadas, associado ao aumento dos acidentes com veí-
culos automotores e da violência urbana. A etiologia do trauma facial é heterogênea e o predomínio maior 
ou menor de um fator etiológico se relaciona com algumas características da população estudada (idade, 
sexo, classificação social, local, urbana e residencial). Em crianças e idosos, as fraturas faciais estão asso-
ciadas com quedas dentro de casa ou com jogos e brincadeiras infantis. A posição, configuração anatômica 
e proeminência da mandíbula, fazem com que este seja, depois do nariz, um dos ossos mais acometidos no 
trauma facial. As fraturas da sínfise, parasínfise e corpo mandibular podem-se acompanhar de hematoma 
do assoalho da boca ou laceração gengival. Podem-se identificar sinais clínicos como instabilidade e cre-
pitação à palpação e trismo. Para o tratamento cirúrgico das fraturas da mandíbula em crianças, deve-se ter 
cuidado com o processo de reparo, pois nesse grupo existe o risco de anquilose da ATM com consequente 
deformidade facial. Fazendo-se uma comparação com os adultos, as complicações ocorridas relacionadas 
com as fraturas de mandíbula em crianças, são muito raras, haja vista a escassez de trabalhos encontrados 
na literatura, mas nesse grupo os pacientes podem ter sequelas importantes tanto de ordem estética quanto 
funcional. Devido à raridade de casos relatados de fratura de mandíbula em crianças, o presente trabalho 
vem informar diagnóstico e tratamento destas, relacionando com a apresentação de casos clínicos.

FRENECTOMIA LINGUAL
FREDERICO DE ASSIS SÁ; ANNE ELIZABETH DE OLIVEIRA MACIEL
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:fredodontologo@gmail.com

Palavras-chave: frenectomia lingual; anquiloglossia; freio lingual

A língua é o órgão muscular relacionado ao sentido do paladar que fica localizado na parte ventral da boca 
e que serve para “processar” os alimentos. Participa na formação dos fonemas da fala e é o único músculo 
voluntário do corpo humano que não fadiga. A anquiloglossia, que fica evidenciada desde o nascimento, 
podendo persistir na criança e na idade adulta, limitando a amplitude de movimentos da língua e impedindo 
que esta cumpra a sua função, traduz-se pela inserção anormal do frênulo lingual que consiste em mucosa, 
tecido conjuntivo fibroso denso e, ocasionalmente, de fibras superiores do músculo genioglosso. Conse-
quentemente promoverá alterações na fala, deglutição e no crescimento do complexo maxilo-mandibular. 
Descreve-se um caso de anquiloglossia numa criança do sexo masculino, com 9 anos de idade, atendida na 
Clínica de Atenção Básica Infantil do Departamento de Pediatria da Faculdade de Odontologia de Pernam-
buco, e foi tratado com cirurgia de frenectomia por indicação fonoaudióloga e ortodôntica. O menino teve 
o diagnóstico de anquiloglossia e foi tratado por frenectomia, estando com dificuldades de pronúncia em 
algumas palavras e mordida cruzada posterior com atresia maxilar, por a língua estar com seus movimentos 
comprometidos e em posição baixa em relação à maxila. Quando bem indicada, a cirurgia de frenectomia 
tem resultado satisfatório na reabilitação da sua função fonética e restabelece o equilíbrio das forças muscu-
lares da boca ajudando no tratamento ortodôntico para a função mastigatória e estética facial.

FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA EM IMPLANTODONTIA
PABLO LINS INTERAMINENSE; ADRIANO CALADO GOMES ADRIÃO; MIL-
TON DUQUE MARQUES; JOÃO PAULO SIQUEIRA TENÓRIO; PAULO FONSE-
CA MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:pablo_lins@msn.com

Palavras-chave: estética; tendências; implantodontia

A meta da Odontologia moderna é restaurar a saúde oral do paciente de maneira previsível, devolvendo-
-lhe função, contorno, conforto, fonação e estética. A Implantodontia como especialidade, tem apresentado 
grande evolução nos últimos anos devido a sua habilidade de atingir essa meta com eficiência, tornando 
o sucesso uma realidade para situações clínicas ditas muitas vezes como desafiadoras, principalmente do 
ponto de vista funcional e estético. Atualmente, a estética se tornou uma exigência dessa nova forma de 
pensar a Odontologia e a busca por melhores resultados estéticos em tratamentos envolvendo implantes 
dentais osseointegrados levou os profissionais da área ao desenvolvimento de parâmetros que permitam 
maior previsibilidade na estética perimplantar. Portanto, é necessário estabelecermos alguns parâmetros 
estéticos, como: forma e espessura da crista óssea alveolar, presença ou ausência de depressões vestibu-
lares, necessidade de enxerto prévio, relação intermaxilar, presença ou ausência de diastemas, espessura 
e contorno dos tecidos periimplantares, saucerização pericervical, posição da papila, localização da linha 
de sorriso e posicionamento tridimensional dos implantes. Realizada uma Revisão da Literatura nas bases 
de dados Medline, BBO e Lilacs dos últimos cinco anos sobre os parâmetros que influenciam na estética 
perimplantar, fornecendo desta forma, subsídios para um planejamento reabilitador estético satisfatório 
com Implantes Dentais.

GRANULOMA PIOGÊNICO EM LÁBIO SUPERIOR: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
RODRIGO PORPINO MAFRA; MARCELO GADELHA VASCONCELOS; LÉLIA 
MARIA GUEDES QUEIROZ; RODRIGO GADELHA VASCONCELOS
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:rodrigo_p.m@hotmail.com

Palavras-chave: granuloma piogênico; lábio superior; patologia bucal

Define-se granuloma piogênico como uma lesão reacional caracterizada pela produção excessiva de tecido 
de granulação em resposta a um trauma ou estímulo irritante crônico. Acomete, com maior frequência, 
crianças e adultos jovens do sexo feminino, sendo encontradas principalmente em gengiva. Clinicamente, 
as lesões apresentam-se como nódulos avermelhados, de fácil sangramento, superfície lisa ou lobulada, 
ocasionalmente ulcerada. Relato de um caso de granuloma piogênico, com especial interesse pela sua lo-
calização incomum (lábio superior), enfatizando os aspectos clínicos e histopatológicos importantes para 
o diagnóstico. Paciente do sexo masculino, 44 anos, relatou aumento de volume de crescimento lento em 
lábio superior, sem sintomatologia dolorosa, com cerca de 03 meses de duração. O paciente negou história 
de trauma e hábito de morder o lábio. Ao exame físico, observou-se lesão nodular avermelhada, sangrante 
ao toque, com superfície ulcerada, implantação séssil e consistência fibrosa, medindo 01 cm de diâmetro. 
Com base nos achados da anamnese e exame físico, o diagnóstico clínico foi de granuloma piogênico. Foi 
realizada biópsia excisional da lesão, sendo confirmado, através de exame anatomopatológico, o diagnós-
tico de granuloma piogênico. O paciente encontra-se sob proservação.: Apesar de o granuloma piogênico 
ser uma lesão tipicamente observada em áreas intraorais como gengiva e língua, outros sítios, como o 
lábio superior, podem ser acometidos. Dada a frequência relativamente comum destas lesões, destaca-se a 
importância de que o cirurgião-dentista tenha conhecimento acerca de seu diagnóstico, a fim de estabelecer 
conduta adequada.

IMPLANTANDO SORRISOS COM OVERDENTURES EM PROJETO DE EXTEN-
SÃO NA CIDADE DO RECIFE
DIOGO PEREIRA CRATEUS; ROSEANE FREIRE CASTRO; CARLA CINARA 
AMARAL SOUSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:diogocrateus@gmail.com

Palavras-chave: implante dentário; overdenture; reabilitação bucal

A perda dos elementos dentários através da terapia mutiladora da exodontia foi durante muitos anos a con-
duta clínica de eleição na Odontologia, principalmente nos ambulatórios dos serviços públicos de saúde, e 
boa parte desses pacientes foi reabilitada com prótese total convencional. Contudo, com o passar dos anos 
os processos alveolares, principalmente o inferior, sofrem reabsorção e essas pessoas já na terceira idade 
não dispõem de estrutura óssea necessária para a estabilidade de suas próteses, ficando impossibilitadas 
do uso da dentadura inferior. Esse problema pode ser contornado com a colocação de implantes osseointe-
gráveis na mandíbula com posterior confecção de sobredentaduras (overdentures). Este é o objetivo maior 
do projeto de extensão “Implante o seu sorriso” realizado em parceria com o Núcleo de Atenção ao Idoso 
(NAI) da UFPE, a Clínica de Prótese da UFPE e a Associação Brasileira de Odontologia – Seção Pernam-
buco (ABO-PE) na cidade do Recife. O presente trabalho objetiva mostrar através da apresentação de um 
caso clínico de overdenture sobre implantes mandibulares as atividades desenvolvidas por este projeto 
de extensão. Os pacientes foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: maiores de 60 anos de 
idade; sem condições econômicas favoráveis; sem estabilidade e retenção na prótese total inferior. Foram 
solicitados os exames tomográficos e laboratoriais, os resultados sendo favoráveis executaram-se os passos 
cirúrgicos inserindo dois implantes Titamax Ti – Neodent nas lojas ósseas e colocados parafusos tapa im-
plantes. Após o tempo de espera à osseointegração de três meses, iniciou-se a fase protética com instalação 
de parafusos de cicatrização por 15 dias, seguido da colocação do sistema de retenção Barra-clip e captura 
com a prótese. Observou-se a estabilidade da prótese, consequente satisfação e melhoria da qualidade de 
vida dos pacientes.
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FC43 IMPORTÂNCIA DA RADIOGRAFIA PANORÂMICA COMO EXAME DE ROTI-
NA NO DIAGNÓSTICO DENTO-MAXILOFACIAL PARA AVALIAÇÃO DE DEN-
TES SUPRANUMERÁRIOS: RELATO DE CASO
SHEYLIANE CHRYSTINA PINHEIRO BARBOSA; AMANDA REGINA SILVA DE 
MELO; SAULO CABRAL DOS SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:sheyliane@gmail.com

Palavras-chave: radiografia panorâmica; supranumerário; dento-maxilofacial

Dente supranumerário ou hiperdontia é definido como o excesso do número de dentes quando comparado à 
dentição normal. Sua etiologia não é completamente entendida, mas a maioria dos autores suporta a teoria 
da hiperatividade da lâmina dentária. Este tipo de anomalia pode causar diversas complicações, entretanto 
geralmente é assintomática e por isso só pode ser diagnosticada através do exame radiográfico. O propósito 
deste estudo foi evidenciar a importância da radiografia panorâmica como exame de rotina, através da des-
crição dos achados radiográficos de dois supranumerários bilaterais na maxila de uma paciente jovem, 20 
anos, não-sindrômica, que compareceu à Clínica de Radiologia da UFPE. Encaminhada apenas para radio-
grafia periapical, observou-se inicialmente a presença de uma imagem radiopaca distal aos últimos molares. 
Foi solicitada então, a realização de uma radiografia panorâmica. Ao examinar a radiografia, notou-se que 
as imagens radiopacas apresentavam morfologia normal e tamanho reduzido, eram microdentes, o que 
caracterizou a existência de quartos molares superiores bilaterais em íntimo contato com os seios maxilares. 
Não houve indicação para exodontia, pois foi levada em consideração a estreita relação com estruturas 
vizinhas e o fato de não estarem prejudicando a paciente. Foi recomendado o controle clínico-radiográfico 
do desenvolvimento desses elementos dentários. A necessidade de um diagnóstico precoce é fundamental e 
para isso, nota-se a extrema importância da radiografia panorâmica ser solicitada a todos os pacientes como 
exame de rotina, e não só àqueles em que a história médica odontológica indicar. Visto que, esse tipo de 
radiografia mostra-se como um exame eficaz e essencial no diagnóstico dento-maxilofacial para avaliação 
de dentes supranumerários e para obtenção do plano de tratamento, além de propiciar a análise de alterações 
morfológicas e da relação com estruturas adjacentes.

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA DA FORMA MUCOSA INDE-
TERMINADA MANIFESTANDO-SE EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE LESÃO 
BUCAL
GENECY CALADO MELO1; PRISCILLA DE SANTANA CARVALHO1; CYNTIA 
FERREIRA RIBEIRO2; MARIA FÁTIMA BATISTA1; RICARDO LUIZ CAVAL-
CANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:genecy_mello@hotmail.com

Palavras-chave: leishmaniose; leishmania; mucosa indeterminada

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, que acomete 
pele e mucosas, causada por protozoários do gênero Leishmania. O objetivo foi descrever um caso de LTA 
com manifestação exclusivamente bucal. Mulher de 52 anos apresentou-se com queixa de caroço em lábio 
superior. Ao exame intrabucal foi observado tumor ulcerado, com aspecto granulomatoso, consistência 
fibrosa, sangrante, indolor, com cerca de 2,0 cm e quatro meses de evolução, localizado em fundo de 
sulco vestibular próximo ao freio labial superior sobre região do dente 11. Não apresentava sintomatologia 
sistêmica e nem lesões em outras regiões do corpo. A partir da biópsia incisional, a análise dos cortes 
corados em HE evidenciou presença de denso infiltrado linfohistiocitário, rico em plasmócitos, eosinófilos 
e neutrófilos, com esboços granulomatosos e presença de fagocitose histiocitária de formas microscópicas 
amastigotas levando ao diagnostico de Leishmaniose Tegumentar Americana. Paciente foi encaminhada ao 
infectologista sendo tratada com antimoniato de n-metil glucamina, 20mg/Kg/dia durante 30 dias. Após 
tratamento ainda verificava-se lesão intra-bucal, sendo então realizada biópsia excisional que confirmou 
aspectos histológicos anteriores e manteve diagnóstico de LTA. Concluiu-se que apesar de incomum a LTA 
mucosa indeterminada deve ser considerada como hipótese diagnóstica das úlceras bucais isoladas, mesmo 
porque se trata de doença infecciosa parasitária com alta incidência no Brasil que pode causar graves com-
plicações sistêmicas, inclusive levando paciente a óbito.

LENTES DE CONTATO ODONTOLÓGICAS: O MÍNIMO QUE É O MÁXIMO
ANA RAQUEL ROCHA; CHARRY ALVES DA SILVA; JARDESON JOAQUIM 
BEZERRA; PEDRO IGOR FERREIRA; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEIRÔA; 
RODIVAN BRAZ
UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: laminados cerâmicos; lentes de contato odontológicas; odontologia 
estética

Com o estabelecimento de padrões estéticos cada dia mais exigentes, em relação ao aspecto dental imposto 
pela sociedade, a odontologia estética vem passando por intensa evolução na busca por procedimentos que 
sejam alternativas, aos já existentes e mais invasivos procedimentos para re-anatomização e clareamento 
dental, como os laminados e coroas cerâmicas, que necessitam desgastar estrutura dental sadia, já que 
ainda há determinada resistência dos profissionais e, principalmente, por parte dos pacientes, em se optar 
por um planejamento que envolva desgaste de estrutura dentária sadia, em detrimento da obtenção de uma 
estética favorável. Em consequência, surgiram recentemente, os laminados tipo “lentes de contato”. Trata-
-se de uma técnica de confecção de finas lâminas de porcelana que se caracterizam pela alta resistência, 
têm aspecto natural e não sofrem alterações na cor com o tempo, sendo aplicadas sobre a superfície den-
tária, a fim de recobrir dentes amarelados, com manchas ou levemente desalinhados. As lentes de contato 
são confeccionadas uma a uma, estruturas em torno de 0,2mm de espessura, em um processo delicado e 
artesanal de escultura, montagem e cocção. A grande vantagem deste tratamento é que a técnica prima pela 
preservação dentária. Para a aplicação dessa peça de porcelana, não há a necessidade de desgaste e, por esse 
motivo, é uma alternativa de tratamento pouco invasiva e altamente conservadora. A durabilidade desse 
tipo de material varia de acordo com as características e hábitos de cada paciente. Em média, as lentes de 
contato têm um tempo de vida útil entre cinco a dez anos. Tais aspectos fazem sugerir uma ampla aceitação 
e aplicabilidade desta técnica pelos cirurgiões-dentistas e pacientes. Nesse contexto, o trabalho tem por 
finalidade, elucidar os diversos aspectos pertinentes a essa nova modalidade de tratamento estético, através 
da apresentação de um caso clínico.

LESÕES EM TECIDO MOLE POR MORDEDURA DE ANIMAL
ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE FREITAS1; PRISCILLA FLORES DA 
SILVA2; DAVID MORAES DE OLIVEIRA2; RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS 
SANTOS1; ALINE MAYARA DE FRANÇA SILVA1; SUZANA CÉLIA DE A. S. 
CARNEIRO2
1.FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HR-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:meyka.freitas@gmail.com

Palavras-chave: lesões; mordedura; face

As lesões faciais em tecido mole decorrentes de mordedura (animal) e mordida (humana) assumem um 
papel de destaque no atendimento a pacientes politraumatizados nas emergências gerais. Na maioria das 
vezes, estas são ocasionadas por cães, gatos ou pelo próprio homem. É um problema de saúde pública, 
pois além da ameaça à integridade física das pessoas, as mordeduras caninas podem transmitir a raiva e 
propiciar o surgimento de infecções graves. As mordeduras envolvem lacerações, avulsão, esmagamento 
do tecido, além da penetração de uma variedade de bactérias. Na face, os locais mais acometidos são os 
lábios, a região de mento, o nariz e as orelhas. Tais lesões podem comprometer severamente os padrões 
estéticos e funcionais, deixando sequelas e marginalizando o indivíduo do convívio social. O diagnóstico 
da presença ou não de infecção local é extremamente importante para nortear a necessidade da escolha e/
ou utilização de antibioticoprofilaxia ou antibioticoterapia, não esquecendo de avaliar quanto ao emprego 
de soro ou vacina anti-rábica e/ou antitetânica. O tratamento dos ferimentos é de acordo com sua extensão, 
profundidade, grau de contaminação, agente etiológico e tempo do trauma. O tipo de tratamento mais 
comum geralmente é sutura direta. O nosso estudo aborda esses tipos de lesões, que não são incomuns em 
serviços de emergência, e mostra os cuidados que devem ser tomados de modo a evitar quadros graves 
de infecções, além das grandes sequelas estéticas e, consequentemente, psicológicas. Exemplificaremos o 
estudo com a apresentação de um caso clinico de uma criança de 9 anos de idade que foi agredida na face 
por um cão da raça pitbull.

LEUCEMIA NO PACIENTE PEDIÁTRICO: CUIDADO ODONTOLÓGICO
NATHALIA DE MIRANDA LADEWIG; MARIA CARLLA AROUCHA LYRA; MI-
RELLA MARIA SARMENTO CAVALCANTE CHAGAS; ANNE ELIZABETH DE 
OLIVEIRA MACIEL
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:nathalia_ldw@hotmail.com

Palavras-chave: leucemia; saúde bucal; qualidade de vida

De acordo com a ABRALE (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), a leucemia é a doença maligna 
mais comum na infância, correspondendo aproximadamente a 30% dos casos de câncer da criança. As leu-
cemias acometem os tecidos formadores de sangue, resultando em defeitos na maturação e na proliferação 
de leucócitos. As manifestações clínicas dessa doença podem ocorrer em todos os órgãos e tecidos irrigados 
e nutridos pela corrente sanguínea, sendo a mucosa bucal um dos primeiros sítios visivelmente afetados, o 
que destaca a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da doença. Após o diagnóstico, a 
presença deste profissional na equipe oncológica pode diminuir a morbidade e a mortalidade relacionadas 
a complicações bucais, assim como melhorar a qualidade de vida dos pacientes durante a terapia. Este 
estudo objetiva revisar a literatura a respeito da importância do cuidado odontológico frente aos pacientes 
pediátricos leucêmicos. Várias complicações bucais podem ocorrer durante a terapia de remissão e indu-
ção para leucemia aguda, as quais são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As primárias e 
secundárias são consequências diretas do envolvimento das células sanguíneas, enquanto que as terciárias 
estão relacionadas com a terapia adotada e são previsíveis em sua maioria. Portanto, o preparo bucal e as 
orientações dadas previamente aos pais são potencialmente capazes de reduzir o índice de complicações, 
proporcionando conforto e bem-estar ao paciente. É extremamente importante a integração do cirurgião-
-dentista com a equipe de oncologia em todos os estágios da doença, pois irá atuar não só na prevenção, no 
tratamento e no monitoramento das afecções bucais, como também na educação e motivação do paciente, 
na tentativa de melhorar a qualidade de vida da criança, além de fornecer apoio emocional e psicológico, 
não só a ela, como também aos seus familiares.

LIPOMA EM REGIÃO MAXILOFACIAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA E 
RELATO DE CASO
CAROLINA ASCHOFF DINIZ SOBREIRA; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS 
SANTOS; DIANNE FARIAS AMARAL; DÁVIA MIRELLY RAMOS CAVALCAN-
TI; DANIELA SIQUEIRA LOPES; MARIA CAROLINA PEREIRA GUIMARÃES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:carolinaaschoff@gmail.com

Palavras-chave: lipoma intraoral; aspectos clínicos do lipoma; remoção cirúrgica

O lipoma é uma lesão benigna composta basicamente de tecido adiposo e uma das mais comuns de todas 
as neoplasias, no entanto, é pouco visto na cavidade oral. As manifestações orais ocorrem mais frequente-
mente em homens que em mulheres, e eles são vistos com mais frequência em pacientes após a idade de 
40 anos, mas também podem aparecer em crianças. Aproximadamente 1% da população geral tem lipoma. 
Os lipomas são macios ao toque, usualmente podem ser movidos e geralmente não causam dor. É capaz de 
crescer bem lentamente, e em raros casos pode se tornar canceroso. Muitos lipomas são pequenos, mas al-
guns podem crescer até 6 centímetros. A tendência a desenvolver lipoma não é necessariamente hereditária, 
embora possa estar relacionada à lipomatose múltipla, de influência hereditária, onde múltiplos lipomas se 
desenvolvem com o tempo. A excisão cirúrgica é uma conduta recomendada, e o prognóstico é uniforme-
mente excelente. Esse trabalho tem como proposta expor um relato de caso de lipoma intraoral, que aborda 
desde os aspectos clínicos até a remoção cirúrgica. Foi feito o exame clínico e evidenciou-se tumoração em 
ventre de língua. Foram solicitados exames pré-operatórios para realização de biópsia excisional da lesão 
e realizada punção aspirativa para determinação do conteúdo. O passo seguinte foi incisão com lâmina fria 
de bisturi nº 15 em mucosa do ventre lingual e dissecção pelo plano de clivagem existente entre a lesão e 
mucosa, seguido de sua remoção total. Logo após foi realizada a síntese com sutura contínua.
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FC49 LÚPUS ERITEMATOSO: ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO
NATÁLIA CORDEIRO CARDIM; VÂNIA CAVALCANTI RIBEIRO DA SILVA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:teitonboy@gmail.com

Palavras-chave: lúpus eritematoso; diagnóstico; aspectos clínicos

O Lupus Eritematoso (LE) é uma doença auto-imune com diversas formas clinicopatológicas. Pode se 
desenvolver em qualquer idade e acometer ambos os sexos, predominando no feminino. Constitui uma 
alteração do sistema imunológico que passa a produzir anticorpos contra as próprias células, provocando 
inflamação e afetando órgãos. A causa precisa desse desequilíbrio imunológico é desconhecida, existindo 
uma inter-relação entre fatores genéticos e ambientais. Cabe ao cirurgião-dentista o diagnóstico, tratamento 
das complicações bucais e encaminhamento do paciente ao médico especialista. Este trabalho apresenta 
uma atualização sobre o LE, dando destaque às suas manifestações bucais e ao processo de diagnóstico. 
A forma sistêmica da patologia acomete a pele e os órgãos internos, sendo o comprometimento cardíaco 
um achado comum e que exige atenção quanto à profilaxia antibiótica. As lesões bucais afetam palato, 
mucosa jugal, gengiva e lábios, com graus variáveis de dor, ulceração, eritema e hiperceratose. Já a forma 
cutânea crônica afeta principalmente a pele e a mucosa bucal. As lesões bucais podem ser dolorosas e são 
caracterizadas por uma zona central eritematosa atrófica ou ulcerada, cercada por estrias brancas radiantes. 
Por fim, o Lúpus Eritematoso Cutâneo Subagudo tem características intermediárias entre as outras duas 
formas da doença. No processo de diagnóstico, além das características clínicas e histopatológicas, exames 
imunológicos são também indicados. O papel do dentista no diagnóstico e tratamento dessa patologia é 
indiscutível, visto ser a cavidade bucal uma região de acometimento clínico que pode inclusive sediar a sua 
manifestação primária. É preciso estar atento aos cuidados bucais nesses pacientes, que além das lesões 
a serem tratadas, podem apresentar xerostomia pelo uso de imunossupressores e sofrer um acréscimo na 
incidência de cáries e candidíase.

MANEJO DE COMPORTAMENTO DURANTE ATENDIMENTO ODONTOLÓGI-
CO EM PACIENTE AUTISTA NO CEO-R UBAJARA: RELATO DE CASO
RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES; GRACE SAMPAIO TELES DA RO-
CHA; REBECA BASTOS VASCONCELOS; GILVAN LIMA BEZERRA; JOSÉ FÁ-
BIO PEREIRA; ALINE MORAIS FONTES
FCRS, QUIXADÁ, CE, BRASIL.
e-mail:raquelaraujogomes@hotmail.com

Palavras-chave: autismo; pacientes com necessidades especiais; manejo de comportamento

Autismo é uma desordem severa a qual compromete as interações sociais, a habilidade de comunicação e 
apresenta padrões de comportamentos repetitivos. A utilização das técnicas convencionais de manejo da 
criança no ambiente odontológico, muitas vezes não consegue alcançar o entendimento destes pacientes 
e por consequência não há sucesso. O Centro de Especialidades Odontológicas, CEO-R de Ubajara, usa 
técnicas alternativas para o condicionamento destes pacientes, tais como: linguagem verbal associada à 
linguagem corporal, gestos, expressões faciais, imagens e a presença do familiar para interpretação de 
atitudes, gestos e falas não compreendidas pelo operador. O proposto trabalho relata um caso clínico de 
condicionamento de um paciente autista, M.X.O, sexo masculino, portador de autismo, 6 anos de idade 
que procurou o serviço para avaliação e tratamento da saúde bucal. O cuidador relatou que a criança não 
colaborava com a higiene oral domiciliar e que era sua primeira consulta ao dentista. O paciente che-
gou demonstrando gestos de incômodo pelo barulho. Inicialmente foi realizado condicionamento inicial 
à distância sem uso de equipamento que emitisse barulho e  apresentação do foco de luz que tem uma 
peculiaridade. O paciente permitiu a realização da técnica de escovação, mas ainda recusava-se a sentar na 
cadeira. Em sessões seguintes foram mostradas figuras ilustrativas que serviram de instrumento facilitador 
para uma melhor comunicação e transmissão de idéias. Após a familiarização do ambiente, juntamente com 
o manejo do comportamento, o paciente apresentou melhor colaboração na higienização bucal domiciliar 
e durante o atendimento clínico.

MANIFESTAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS ASSOCIADAS À DOENÇA RENAL 
CRÔNICA E TRANSPLANTE RENAL
LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA1; MARCELA REGINA ARAÚJO DE 
JESUS1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:leonardogalvaoslz@yahoo.com.br

Palavras-chave: doença renal crônica; transplante renal; manifestações orais

A Doença Renal Crônica (DRC) consiste em lesão renal com perda funcional progressiva e irreversível, 
sendo denominada em seu estágio avançado de fase terminal de Insuficiência Renal Crônica (IRC), cuja 
terapêutica envolve diálise (peritoneal ou hemodiálise) ou transplante renal. São considerados de alto risco 
para desenvolver IRC, os portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus ou com história familiar de 
DRC. Considerando o aumento do número de pacientes em tais condições, os cirurgiões-dentistas devem 
estar atentos às necessidades específicas dessa população, onde prevalecem, além das condições sistêmicas 
mencionadas, consumo de anti-hipertensivos, anticoagulantes, antiplaquetários e/ou imunossupressores; 
risco aumentado de infecções oportunistas; hemorragias e complicações ateroscleróticas. Segundo rela-
tos da Literatura, tais pacientes demonstram predisposição ao desenvolvimento de gengivite; hiperplasia 
gengival; doença periodontal; estomatites; hipoplasia de esmalte; estreitamento da câmara pulpar; lesões 
radiculares; erosão dentária; halitose urêmica; mobilidade dental; perda prematura dos dentes; xerostomia; 
candidíase; herpes simples; lesões com potencial carcinogênico (leucoplasias, eritroplasia); neoplasias ma-
lignas (carcinoma de células escamosas, sarcoma de Kaposi); acúmulo acentuado de cálculo; elevados 
índices de placa e CPO-D; fluxo salivar, pH e capacidade tampão da saliva reduzidos; desmineralização 
e fraturas ósseas. Essa realidade precisa ser revertida, tanto para melhoria das condições de saúde oral e 
sistêmica do paciente quanto para a recepção e preservação do alo enxerto transplantado, possível somente 
na ausência de infecções. Diante do exposto, propõe-se nesta revisão da literatura, abordar as manifestações 
clínicas que acometem em maior ou menor grau pacientes com DRC submetidos à diálise, no pré ou pós-
-operatório de transplante renal, enfocando a abordagem odontológica nas referidas situações.

MANIFESTAÇÕES OROFACIAIS EM CONSEQUÊNCIA DO USO ABUSIVO DA 
METANFETAMINA
MAGDA LYCE RODRIGUES CAMPOS1; TALYTA CRISTINA SANTOS DE AZE-
VEDO1; EDMILLA PINHEIRO ARAÚJO1; SHYNAIDA SILVA LINHARES1; ANA 
JÚLIA DE CARVALHO VASCONCELOS1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO DE ENSINO SUPERIOR FLORENCE, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:magdalyce@hotmail.com

Palavras-chave: cárie; metanfetamina; drogas

A metanfetamina é uma droga que age no sistema nervoso central (SNC) muito potente e altamente vician-
te, usada principalmente para o tratamento da narcolepsia e do transtorno do déficit de atenção hiperativa. 
A droga também pode ser usada para controle de peso e combate à depressão. A metanfetamina é um pó 
cristalino solúvel que pode ser fumada, aspirada, injetada ou ingerida por via oral. Por ter efeitos agradá-
veis intensos, como euforia, aumento da agilidade, aumento da auto-estima e do apetite sexual, essa droga 
tem sido usada de forma abusiva e ilegal. As complicações causadas pelo uso incorreto da metanfetamina 
podem se apresentar em curto prazo, ou seja, logo após o uso da droga ou em longo prazo, interferindo 
sistematicamente no organismo do usuário. Taquicardia, hipertensão, insônia, perda de apetite, agressivi-
dade, ilusões, xerostomia, cáries de estabelecimento precoce nas superfícies vestibulares e interproximais 
dos dentes são algumas das manifestações decorrentes do uso excessivo da metanfetamina. O presente 
estudo apresenta, por meio de uma revisão de literatura atualizada, as complicações orais e sistêmicas 
causadas pelo abuso da metanfetamina, o mecanismo de ação e a farmacocinética da droga, e por fim, o 
tratamento e o prognóstico das complicações adquiridas pelo uso. O cirurgião-dentista tem sua atuação no 
diagnóstico precoce do uso abusivo na utilização dessa droga, agindo no tratamento das complicações orais 
e encaminhando para o tratamento do vício, que já envolve uma equipe multiprofissional capacitada para 
tratar este tipo de distúrbio.

MIXOMA ODONTOGÊNICO EM MAXILA
ÉRICA CAVALCANTI PASSOS DE MEDEIROS1; BRUNO BRASIL MARE-
CHAL1; FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE1; FERNANDO OLIVEIRA 
MARTORELLI2; SÉRGIO BARTOLOMEU DE FARIAS MARTORELLI2
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ericapassos@gmail.com

Palavras-chave: mixoma; seio maxilar; tumor odontogênico

Mixomas odontogênicos são neoplasias mesenquimais benignas, de crescimento lento, sem preferências 
por gênero, raça ou localização, mas que são localmente agressivos. Apresentam características clínicas 
e radiográficas variadas, podendo ser confundidos com outras lesões que acometem o complexo maxilo-
-facial. A natureza desta neoplasia esta associada a dentes não erupcionados ou ausentes. Além disso, ra-
ramente acometem outros tecidos ósseos, se não a face, o que comprova sua natureza advinda de germes 
dentários. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de mixoma odontogênico presente em região maxilar 
direita e seio maxilar. Durante exame clínico foi notado um alargamento na região onde o dente 16 havia 
sido removido, 12 meses antes da consulta. A mucosa encontrava-se em normalidade. Ao exame radiográfi-
co panorâmico, evidenciou-se lesão osteolítica na região edêntula e reabsorção radicular nos elementos 15 e 
17. Pôde-se observar também, mediante tomografia computadorizada, que a lesão invadia o espaço sinusal 
maxilar direito, se estendendo por todo o seio maxilar e assoalho de órbita. Após confirmação do diagnós-
tico de mixoma odontogênico através de biópsia incisional, partiu-se para remoção cirúrgica do tumor sob 
anestesia geral. O histopatológico da peça cirúrgica confirmou o diagnóstico de mixoma odontogênico. 
No sexto mês do pós-operatório não houve evidência de recidiva. Conclui-se, portanto, que os aspectos 
clínicos e radiográficos de mixomas odontogênicos não são conclusivos, sendo necessária a associação 
com exames histopatológicos para obtenção do diagnóstico diferencial com outras lesões semelhantes. 
Devido ao grande índice de recidiva, especialmente devido ao seu aspecto mucoso e gelatinoso e ausência 
de cápsula, o tratamento cirúrgico com ressecção óssea de margens amplas é o mais indicado, devendo o 
paciente ser acompanhado por alguns anos, para que seja detectado qualquer indicio de recidiva do mixoma 
o mais precocemente possível.

MIÍASES EM GLOBO OCULAR
IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS1; SHIRLENE PAULA 
TAVARES PONTES1; PAULA BAPTISTELLA LIMA1; EDÉCIO TORRES WAN-
DERLEY FILHO2; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACIPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:iracemathayane@hotmail.com

Palavras-chave: miíase; olho; dípteros

O termo miíase é derivado do grego myio (mosca) e ase (doença). São afecções causadas pela presença 
de larvas de moscas, principalmente Dermatobia hominis, Callitroga americana e espécies do gênero Lu-
cilia, em órgãos e tecidos de vertebrados domésticos, selvagens e no homem. Podem resultar em morte 
do hospedeiro, especialmente quando envolvem cavidades. Precárias condições de higiene associadas a 
ferimentos contribuem significativamente para que as moscas depositem seus ovos e se desenvolvam. A 
importância do conhecimento acerca de miíases está na simplicidade do tratamento, o qual corretamente 
realizado resulta em bom prognóstico do paciente. Considerar que, embora a ocorrência da miíase em 
cavidade orbitária seja rara, o seu conhecimento é importante para a eventualidade do cirurgião-dentista se 
deparar na prática clínica com um possível caso desta infestação. Paciente do sexo masculino, melanoder-
ma, 64 anos de idade, apresentava lesão localizada na região supra-orbitária há 4 meses. Ao exame clínico 
observou-se destruição total do globo ocular direito, necrose nos tecidos periorbitário, prurido, odor fétido 
e edema. Após a aplicação de anestesia local, constatou-se a presença 118 larvas em cavidade orbitária 
direita, destruição parcial do maxilar direito, assoalho da órbita, ossos nasais e presença de fragmentos 
ósseos desvitalizados. O tratamento foi realizado impregnando- se gazes com éter, para auxiliar a saída das 
larvas e posterior retirada das mesmas. Foi realizado o debridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza 
e curativo. O pós-operatório transcorreu dentro dos padrões da normalidade. Miíases em cavidade orbitá-
ria devem ser consideradas pelos cirurgiões-dentistas quando estiverem diante de um quadro clínico com 
características semelhantes às descritas, pois quando diagnosticadas corretamente, podem ser facilmente 
tratadas, apresentando um prognóstico favorável.
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FC55 MUCOCELE LABIAL CONGÊNITA EM BEBÊ DE 3 MESES: RELATO DE CASO
IALY CAROLINE BRIANO ALVES; SAMANTHA CARDOSO DE ANDRADE; 
IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE TAVA-
RES CARVALHO; JAIR CARNEIRO LEÃO; LUIZ ALCINO GUEIROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ialycaroline@hotmail.com

Palavras-chave: mucocele; congênito; diagnóstico

Mucocele é uma lesão comum de glândulas salivares menores e é considerada uma das lesões não-malignas 
mais comum da cavidade oral. Clinicamente é caracterizada por possuir apresentação única ou múltipla, de 
forma esférica, consistência macia, superfície lisa, nódulos flutuantes que podem variar da coloração azula-
da até a coloração normal da mucosa, geralmente são assintomáticas. São vistas principalmente em crianças 
e adultos jovens e não tem nenhuma predileção por gênero. Pode aparecer em qualquer região que abriga 
uma glândula salivar menor, embora o local mais comum de seu aparecimento é o lábio inferior. Não parece 
haver predileção por idade, as lesões podem estar presentes desde o nascimento à nona década de vida. 
Este trabalho apresenta um caso clínico de mucocele presente desde o nascimento. Um bebê de 3 meses de 
idade, do sexo masculino, leucoderma, compareceu ao serviço de Estomatologia da UFPE acompanhado 
de sua mãe que queixava-se de uma lesão em mucosa labial inferior direita presente desde o nascimento, 
que havia aumentado de tamanho (apresentando crescimento resistente). A lesão nodular, pedunculada, 
superfície lisa, consistência macia e de coloração normal da mucosa foi identificada pelo pediatra, que 
encaminhou o bebê ao dentista. Ao exame oral não foram identificadas outras alterações. Foi realizada a 
biópsia excisional e o resultado apresentou características histológicas compatíveis com mucocele. Embora 
seja uma lesão frequente durante as três primeiras décadas de vida seu diagnóstico em casos congênitos tem 
sido pouco relatado, a mucocele deve ser encarada como uma lesão que pode ocorrer desde o nascimento e 
assim descartar outros possíveis diagnósticos durante a consulta.

NEOPLASIAS MAIS INCIDENTES DE GLÂNDULAS SALIVARES: REVISÃO DE 
LITERATURA
LEORIK PEREIRA DA SILVA; ANA PAULA VERAS SOBRAL
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:leorikpereira@gmail.com

Palavras-chave: tumores; glândulas salivares; incidência

As neoplasias de glândulas salivares perfazem cerca de 2% a 6,5% dos tumores da região da cabeça e 
pescoço. Considerando a ampla variedade de comportamentos biológicos e tipos histológicos que estes 
tumores apresentam, a abordagem deste tema torna-se um desafio. A revisão de grandes séries de neopla-
sias de glândulas salivares mostra que 68% a 80% dos tumores primários de origem epitelial ocorrem em 
parótida, 7% a 11% em glândula submandibular, menos de 1% em glândula sublingual e de 9% a 23% em 
glândulas salivares menores. Quanto à sua natureza, de 54 a 79% das neoplasias de glândulas salivares são 
benignas e de 21 a 46% são malignas. O pico de incidência dos tumores de glândulas salivares ocorre na 
sexta e sétima décadas de vida. Esta revisão tem como objetivo reunir informações atuais sobre as neo-
plasias que mais acometem as glândulas salivares, se propondo a atualizar o clínico geral que no âmbito 
de suas funções é responsável ao menos pelo diagnóstico destas doenças. Dentre os tumores benignos que 
mais acometem as glândulas salivares estão o Adenoma Pleomorfo (AP) que totaliza 50% de todos os tu-
mores e Tumor de Warthin (TW) ou Cistadenoma papilar Linfomatoso. Se tratando de neoplasia maligna o 
Carcinoma Mucoepidermóide (CME) é o tumor mais comum, em alguns estudos correspondem a 20% dos 
tumores epiteliais de glândulas salivares, em segundo com aproximadamente 10% das neoplasias epiteliais 
está o Carcinoma Adenóide Cístico (CAC). Os tumores de glândulas salivares renderam um capitulo do 
livro Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours da OMS em 2005, onde estão listados mais de 30 
tumores epiteliais de glândulas salivares; esta revisão listou os quatro tumores mais comuns com intuito de 
ressaltar ao clínico geral entidades benignas e malignas importantes e mais frequentes que podem acometer 
as glândulas salivares.

O USO DO ULTRASSOM COMO COADJUVANTE NA IRRIGAÇÃO DO SISTE-
MA DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TERAPIA ENDODÔNTICA
MARCELY CRISTINY FIGUEREDO CASSIMIRO DA SILVA; DIANA SANTANA 
DE ALBUQUERQUE
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelycassimiro@hotmail.com

Palavras-chave: ultrassom; irrigação; sistema de canais radiculares

A irrigação na Endodontia é um procedimento fundamental no preparo químico-mecânico eficaz. As so-
luções irrigadoras devem possuir a capacidade de reforçar a eliminação de bactérias, tecidos necróticos 
e restos de dentina através do refluxo da solução e ter ação antibacteriana. Dessa forma, a eficácia da 
irrigação vai depender tanto da ação de lavagem mecânica, como da capacidade química dos irrigantes para 
dissolver o tecido. Assim, o uso dos irrigantes no preparo de canais radiculares tem sido indicado antes do 
preparo, com a finalidade de diminuir e parcialmente neutralizar bactérias e produtos tóxicos dentro do 
canal; durante o preparo, para promover a remoção dos microorganismos, dissolução de restos orgânicos e 
neutralização de produtos tóxicos; e após o preparo, para remoção dos detritos dentinários remanescentes e 
da smear layer. Vários estudos observaram que a ação de lavagem da irrigação com seringa convencional é, 
relativamente, fraca, com isso, a limpeza completa da parte mais apical de qualquer preparo torna-se difícil. 
Por isso, nas últimas décadas, a irrigação dos canais radiculares tem sido estudada e tem se beneficiado com 
novas técnicas e equipamentos. Pesquisas têm mostrado resultados promissores com o uso do ultrassom 
durante a irrigação do sistema de canais radiculares. Mediante ao exposto, a finalidade deste trabalho foi 
realizar uma revisão da literatura, dos últimos dois anos, sobre o efeito do uso do ultrassom como coadju-
vante na irrigação dos sistemas de canais radiculares durante a terapia endodôntica, reunindo informações 
sobre o uso dessa tecnologia na Endodontia. Foi concluído que a ação de lavagem dos irrigantes pode ser 
melhorada usando o ultrassom, pois este parece aumentar a eficácia das soluções irrigadoras.

OSTEONECROSE ASSOCIADA AO USO DE BISFOSFONATOS: RELATO DE 
CASOS E REVISÃO DA LITERATURA
CLÁUDIA CRISTINA MIRANDA DE SOUZA ALMEIDA1; GABRYELLE LINHA-
RES CORRÊA RODRIGUES1; FLÁVIA MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ1; 
FÁBIO DE ABREU ALVES2; DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
e-mail:almeidaclaudiacristina@gmail.com

Palavras-chave: bisfosfonatos; osteonecrose; exodontia

Os bisfosfonatos (BF) são drogas inibidoras da atividade osteoclástica e são amplamente utilizadas no 
tratamento da osteoporose e neoplasias malignas osteolíticas. A associação do uso de BF e a osteonecro-
se maxilo-mandibular têm sido relatada com frequência. Apesar disso, muitos cirurgiões-dentistas ainda 
desconhecem esse importante efeito colateral e, portanto, não são capazes de estabelecer a conduta clínica 
correta tanto para a prevenção quanto para o controle dessa condição. Neste trabalho serão apresentados 3 
casos de osteonecrose associada a BF e revisão da literatura. Caso 1 – Paciente do gênero feminino, 56 anos 
de idade, procurou atendimento devido a dor em maxila com cerca de 1 mês de evolução. A história médica 
revelou presença de carcinoma ductal de mama com múltiplas metástases ósseas e administração endo-
venosa mensal de pamidronato (Aredia®). Relatou ainda a realização de exodontias há cerca de 2 meses, 
porém sem cicatrização das áreas operadas. O exame clinico intra-bucal revelou extensa exposição óssea 
em maxila, com severa mobilidade dos dentes anteriores. De acordo com esses achados, o diagnóstico de 
osteonecrose associada ao uso de BF foi estabelecido. A paciente foi submetida a antibioticoterapia e, sob 
anestesia geral, ostectomia do tecido ósseo necrótico, com bom controle da doença. Os casos 2 e 3 referem 
a pacientes com 59 e 62 anos, respectivamente, do gênero feminino, que também apresentavam carcinoma 
de mama metastático para ossos, sob tratamento com BF via endovenosa. Apresentavam osteonecrose 
em maxila induzida por exodontias e foram submetidas a ostectomia para remoção do osso necrótico. Os 
pacientes que serão submetidos a tratamento com BF devem ser avaliados previamente por um cirurgião-
-dentista para eliminar focos infecciosos e orientação de higiene bucal. Exodontias devem ser evitadas em 
pacientes que estão ou estiveram sob tratamento com BF.    

PENFIGÓIDE CICATRICIAL: RELATO DE CASO
FELIPE RAFAEL RIOS OLIVEIRA MATOS; NATHALEE BARBOSA NUNES; 
MARIA EMÍLIA SANTOS PEREIRA RAMOS; MÁRCIO CAMPOS OLIVEIRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:fr_rafael@hotmail.com

Palavras-chave: penfigóide mucomembranoso benigno; mucosa bucal; penfigóide 
cicatricial

O penfigóide cicatricial é uma doença bolhosa inflamatória de caráter crônico e autoimune que afeta pri-
mariamente as superfícies mucosas. Clinicamente é muito variável, podendo apresentar-se como erosão, 
descamação ou erupções bolhosas que envolvem a mucosa bucal, geralmente exibindo dor e curso progres-
sivo. Pode haver acometimento oral, nasal, faríngeo, laríngeo, ocular, esofágico, anogenital e de pele, pre-
dominantemente em pacientes na quinta e sexta décadas de vida. A etiologia é desconhecida e o diagnóstico 
é obtido com base na história clínica, biópsia e imunofluorescência direta. O tratamento é feito através de 
corticosteróide tópico ou sistêmico, na dependência da gravidade da doença. Este relato visa expor um caso 
de penfigóide cicatricial em que o paciente apresentava apenas lesões bucais e irritação ocular, tendo sido 
estabelecido o diagnóstico por meio da histopatologia, a qual apresentou aspecto bastante característico. O 
tratamento instituído foi o uso de corticosteróide sistêmico. O paciente foi encaminhado para uma unidade 
médica e encontra-se em tratamento, com evolução satisfatória e compatível com o diagnóstico. O penfi-
góide cicatricial deve ser investigado quando lesões bolhosas crônicas ou cicatriciais acometerem mucosas, 
em especial a oral, seguida da faríngea, nasal e laríngea, principalmente em pacientes mais idosos. O 
diagnóstico e o tratamento precoces podem prevenir complicações, sobretudo oculares, sendo que as lesões 
presentes devem ser periodicamente avaliadas.

PENICILINA: UMA DROGA EFICAZ NAS INFECÇÕES ODONTOLÓGICAS, 
 PORÉM MAL PRESCRITA PELOS CD
ISABELA FÁTIMA ARAÚJO SOUZA; MARCOS ANTÔNIO MARTINS SANTOS
IFAP, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
e-mail:isabelafatima@gmail.com

Palavras-chave: penicilinas; uso terapêutico; odontologia

Quando descobertas e introduzidas na prática clínica, as penicilinas revolucionaram a medicina e conti-
nuam entre os antibióticos mais utilizados, mas devido à crescente resistência bacteriana, tais compostos 
sofreram mudanças quanto à sua utilização. Isso se deve ao uso inadequado e indiscriminado de antibióticos 
por pacientes sem orientação médica, ou até orientados de forma inadequada. Outros antibióticos foram 
criados, mais potentes, com espectro de ação maior. Nas infecções odontogênicas, basicamente causadas 
por cocos Gram-positivos e batões Gram-negativos anaeróbicos, as penicilinas têm ação satisfatória. O ob-
jetivo deste trabalho é elucidar o uso das penicilinas na clínica odontológica, a fim de aperfeiçoar o uso de 
antibióticos na prática clínica, evitando as prescrições empíricas e outras consequências mais sérias, como a 
resistência bacteriana. Para a elaboração do trabalho utilizou-se de pesquisa em fontes bibliográficas como 
livros e artigos científicos das bases de dados Scielo e Lilacs. Aborda-se um breve resumo da descoberta 
das penicilinas, seu uso na Odontologia, sua evolução na indústria farmacêutica, outros antibióticos usados 
na Odontologia, instruções para prescrição correta de antibióticos, prescrição e vantagens da penicilina. 
Conclui-se que penicilina é ainda a droga de primeira escolha para infecções odontogênicas, tem preço 
acessível, fácil acesso, é um medicamento eficaz e de amplo uso. Antibióticos mais potentes e de maior 
espectro de ação só devem ser usados em situações excepcionais, quando bem indicados.
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PERÍCIA CIVIL EM ODONTOLOGIA
LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES; ANGÉLICA VERAS ROCHA; ROGÉ-
RIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lauramfortunato@gmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; perícia civil; erro profissional

Perícia é todo exame técnico executado por ordem de autoridade policial, judiciária ou administrativa 
com o objetivo de estabelecer a verdade. Nos casos em que estes fatos envolvem o campo de atuação do 
cirurgião-dentista, estaremos diante das perícias denominadas Odontolegais, as quais são realizadas de pre-
ferência, porém não necessariamente, por especialistas em Odontologia Legal, que atuam como perito do 
juízo, tendo sido convocado para exercer a função em determinado caso judicial, ou na assistência técnica 
das partes, especialmente na área cível, ou ainda como perito oficial (funcionário público concursado). As 
perícias poderão ser realizadas em fórum penal, quando se apura o crime, como o de lesão corporal; na 
esfera administrativa são apuradas as questões relacionadas à atuação do agente que deu causa na condição 
de empregado; nos processos éticos verificando as infrações ao Código de Ética e na área cível o ressar-
cimento dos danos, como por exemplo, em decorrência da má atuação do profissional. Neste trabalho os 
autores se propõem a apresentar a atuação do cirurgião-dentista como assistente técnico da parte autora em 
processo judicial de ação de indenização, ilustrado com fotografias que registram o caso clínico, bem como 
elementos constantes do laudo pericial. Ao final é possível concluir que é fundamental o conhecimento 
de Odontologia Legal na elaboração das questões a serem respondidas pelo perito do juiz, bem como na 
orientação do advogado que atua no processo judicial quanto às questões técnicas.

POR QUE E QUANDO USAR A MICROABRASÃO EM ESMALTE DENTAL
NATHALEE BARBOSA NUNES; DENISE CERQUEIRA OLIVEIRA; LUCAS DE 
OLIVEIRA SOUZA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:nathaleenunes@yahoo.com.br

Palavras-chave: microabrasão do esmalte; estética dentária; descoloração de dente

O uso da microabrasão do esmalte dental tem sido aceito como uma técnica bem eficaz quando se trata 
da remoção de manchas e irregularidades do esmalte dental. São inúmeros os motivos que abonam essa 
técnica como segura, conservadora e estética, mesmo porque no passado a remoção dessas manchas e 
irregularidades eram feitas às custas do preparo do dente e posterior restauração. Agora, recomenda-se o 
uso de pasta com pedra pomes e de Ácido fosfórico, ou pasta vendida comercialmente, fazendo em média 
20 aplicações por sessão clinica. Diante disso, este estudo tem a pretensão de avaliar a literatura sobre a mi-
croabrasão e descrever as técnicas, suas vantagens e indicações, bem como os efeitos do tratamento sobre a 
superfície do esmalte. Para isto, foi realizada uma revisão literária nas bases de dados Bireme, Lilacs, Scielo 
e Pubmed onde foram selecionados os artigos considerados de maior relevância pelos pesquisadores. Para 
elucidar o estudo foram obtidas imagens de pacientes atendidos na Clínica de Extensão em Periodontia na 
Universidade Estadual de Feira de Santana. A microabrasão é um procedimento seguro, capaz de remover 
manchas intrínsecas do esmalte estabelecendo de forma satisfatória a estética do elemento dentário, desde 
que aplicada seguindo-se os critérios preconizados. Além disso, a quantidade de esmalte extraída é tênue 
quando comparada com a quantidade remanescente. Assim, a microabrasão deve ser empregada como 
primeira opção para tratamento de pacientes com alterações na coloração do esmalte.

PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS EM CAVIDADE ORBITÁRIA – RELATO 
DE CASOS
ANA CLARA SANTOS; AUREMIR ROCHA MELO; THIAGO DE SANTANA 
SANTOS; GABRIELA MADEIRA ARAÚJO; EDWALDO DOURADO PEREIRA 
JÚNIOR
UPE - FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:clarinhans89@gmail.com

Palavras-chave: cavidade orbitária; corpos estranhos; tomografia computadorizada

Corpos estranhos na cavidade orbitária podem ser apresentados de diversas formas. A presença daqueles na 
região referente pode permanecer inativa por um longo período, antes de apresentar complicações como ce-
lulite orbitária, abscesso orbital, lesão do nervo óptico e lesão de músculos oculares. O diagnóstico pode ser 
realizado pela observação direta ou por uso de imagens, em especial a tomografia computadorizada, a qual 
revela a localização exata do corpo estranho e a extensão da lesão, ajudando no planejamento cirúrgico. Em 
alguns casos o diagnóstico pode ser concedido somente quando há o surgimento de uma complicação tar-
dia. Para viabilização da correta presença do corpo estranho, exames clínico e físico devem ser realizados, 
considerando a história do trauma, a presença de sinais inflamatórios persistentes, limitação de mobilidade 
ocular, dificuldade de cicatrização e geralmente um quadro clínico de sinais e sintomas como edema e 
hematoma periorbital, epífora, equimose subconjuntival, enoftalmia, parestesia do nervo infra-orbitário, 
diplopia, dor e injúria direta ao globo. O melhor tratamento para este tipo de injúria requer a presença 
multidisciplinar que viabilize o melhor resultado ao traumatizado, bem como o domínio teórico-prático 
por parte do profissional, das formas de conduta específicas para cada caso. Portanto torna-se relevante a 
importância deste presente trabalho em descrever e discutir casos clínicos com abordagens de diagnóstico 
e tratamento diversos, frente a presença de corpos estranhos em cavidade orbitária. 

PROCEDIMENTOS CLÍNICO-CIRÚRGICOS NO DIAGNÓSTICO E TRATA-
MENTO EM CASOS DE MIÍASES: RELATO DE CASO
EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA1; TÁSSIA FERNANDA LEAL DE 
LIMA1; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE1; GILBERTO CUNHA DE 
SOUZA FILHO1; TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO1; JEFFERSON LUIZ FI-
GUEIREDO LEAL2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRA-
SIL; 2.HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (HGV), RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:everaldopinheiro@hotmail.com

Palavras-chave: miíase; larvas das moscas; higiene pessoal

A palavra miíase, tem sua origem do grego (myie = mosca, ase = doença), e consiste na invasão de tecidos 
vivos por larvas de dípteros. As péssimas condições de higiene associada a ferimentos e secreções, con-
tribuem significativamente para que as moscas depositem seus ovos e se desenvolvam. As manifestações 
clínicas variam, pois dependem da espécie da mosca e da região do corpo afetada. O objetivo deste trabalho 
é ilustrar três casos clínicos de pacientes acometidos por miíase envolvendo cavidade bucal e face descre-
vendo suas condições clínicas, bem como descrever tratamento proposto. Paciente do gênero masculino, 
58 anos de idade, ao exame inicial, observou sialorréia intensa em lábio inferior onde foi observada grande 
quantidade de larvas no ferimento localizado no vestíbulo gengivo-labial inferior, apresentando exposição 
óssea. Paciente do gênero masculino, 93 anos, diabético, apresentou-se bastante debilitado, com sinais de 
desidratação e apresentando uma quantidade considerável de larvas na região orbitária, não se sabe a ori-
gem do ferimento. Paciente, 43 anos de idade, apresentou-se com um ferimento na região da fossa canina, 
onde foi observada uma quantidade considerável de larvas. O tratamento, em todos os casos, foi realizado 
impregnando-se gazes com éter, para auxiliar a saída das larvas e posterior retirada das mesmas. Foi re-
alizado o debridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza e curativos. Quando diagnosticada precoce e 
corretamente, a miíase pode ser facilmente tratada pelo cirurgião-dentista por meio da remoção mecânica 
das larvas com o auxílio ou não de substância química de uso local, apresentando um prognóstico favorá-
vel. Todavia, qualquer que seja o meio empregado, é indispensável que o paciente seja orientado quanto à 
adoção de medidas adequadas de higiene pessoal. 

PROGNÓSTICO DOS CARCINOMAS DE GLÂNDULAS SALIVARES COM E 
SEM DIFERENCIAÇÃO MIOEPITELIAL: REVISÃO DE LITERATURA
LEORIK PEREIRA DA SILVA; ANA PAULA VERAS SOBRAL
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:leorikpereira@gmail.com

Palavras-chave: carcinomas salivares; prognóstico; células mioepiteliais

Os carcinomas salivares formam um grupo complexo de neoplasias, pois apresentam uma ampla gama de 
tipos histológicos e comportamentos biológicos variados. Histologicamente podem ser subdivididos em tu-
mores com e sem diferenciação mioepitelial, sendo que aqueles com tal diferenciação, tais como carcinoma 
adenóide cístico (CAC), epitelial-mioepitelial (CEM) e mioepitelial (CM) apresenta crescimento lento e 
são classificados quanto ao grau de malignidade como baixo ou intermediário. Em contraposição, os car-
cinomas sem tal diferenciação, tais como, carcinoma mucoepidermóide (CME), células acinares (CCA) e 
ducto salivar (CDS) exibem comportamento biológico mais variado. A presente revisão tem como objetivo 
ressaltar ao clinico geral a importância da detecção precoce bem como apresentar as diferenças entre os 
tipos histológicos no prognóstico desses tumores. Nos carcinomas com diferenciação mioepitelial o CAC 
tem sobrevida em 5 anos de 35% e o prognóstico é menos otimista a longo prazo. O CEM é uma neoplasia 
rara onde cerca 80% dos pacientes sobrevivem em 5 anos. No CM o prognóstico é variável, mas aproxima-
damente 1/3 dos pacientes morrem da doença. O prognóstico de carcinomas sem diferenciação mioepitelial 
de maneira geral é mais pobre do que os com tal diferenciação. No CDS e CME de alto grau 65% dos 
pacientes morrem da doença no período de 5 meses a 10 anos. No CCA em média 16% dos pacientes 
morrem da doença, em seu prognóstico o tipo histológico é menos relevante que o estágio e localização do 
tumor. Em quase todos os tumores malignos humanos a detecção em estágios inicias ainda é a melhor aliada 
da cura e o exame bucal e de tecidos anexos para detecção das doenças é de dever do cirurgião-dentista. 
Apesar da evolução do tumor variar com seu tipo histológico em quase todos os casos, compete ao clínico 
investigar qualquer variação do normal desde o seu primórdio.

PRÓTESE ADESIVA COMO REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL: RE-
LATO DE CASO
ANGÉLICA VERAS ROCHA; FABIANA AGUIAR LINS DE SOUZA; KYLMA 
CRISTINA DA SILVA; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:angelli.rocha@hotmail.com  

Palavras-chave: prótese adesiva; estética; fibra de reforço

No intuito de trazer resultados mais satisfatórios ao paciente com relação à estética e a função, a odon-
tologia restauradora tem apresentado nas últimas décadas um número cada vez maior de inovações. As 
inovações estéticas a partir da técnica de condicionamento ácido do esmalte, introduzidas por Buono-
core, bem como a evolução das resinas compostas e dos sistemas adesivos possibilitaram novas técnicas 
de reposição de elementos dentários perdidos, além da recuperação estética de alterações de posição dos 
dentes individualmente. A prótese adesiva é uma das técnicas de tratamento de escolha para a substituição 
protética de um único dente. As vantagens da prótese adesiva são excelente estética, menor tempo clínico, 
reversibilidade do tratamento, menor custo, menor desgaste da estrutura dentária sadia, quando comparada 
com os preparos para as próteses fixas convencionais, assim como facilidade na execução do preparo. 
Apresenta como limitações: oclusão em sobremordida, espaço edêntulo extenso, dentes pilares com coroas 
clínicas curtas e pacientes com parafunção. A associação de fibras de reforço com a evolução dos sistemas 
adesivos possibilitou o surgimento da prótese adesiva livre de metal. Dessa forma, os sistemas de fibras 
vêm sendo empregados como novo tipo de procedimento restaurador para substituição de um ou dois 
elementos dentais perdidos, com o mínimo de desgaste da estrutura sadia. Paciente J. G., sexo masculino, 
25 anos, procurou o serviço da Clínica Integrada da Universidade Federal de Pernambuco a fim de realizar 
tratamento odontológico. O objetivo deste trabalho é mostrar um caso clínico de confecção de prótese 
adesiva direta em resina composta com associação de fibras de reforço como método de reabilitação oral.
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FC67 PRÓTESE TOTAL IMEDIATA SUPERIOR - RELATO DE CASO CLÍNICO
LILIA PAULA DE SOUZA SANTOS; GUILHERMINO OLIVEIRA ALVES; GUI-
LHERME ANDRADE MEYER; LUCIANA VALADARES OLIVEIRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, JEQUIÉ, BA, BRASIL.
e-mail:lilia_paula@yahoo.com.br

Palavras-chave: prótese dentária; prótese total; estética

De acordo com a necessidade de extração de dentes remanescentes, muitos pacientes não aceitam de forma 
agradável a situação de permanecer desdentados após as extrações em virtude do tempo necessário para 
a completa cicatrização e reparação óssea/tecidual. Além de colaborar no fator psicológico, a estética, 
a fonética, a mastigação e o convívio social também são melhorados com o planejamento e instalação 
de uma prótese total imediata. Suas indicações e contra-indicações dependem da idade, do estado geral 
de saúde e condições psicológicas favoráveis. As periodontopatias, quando em estado avançado, são os 
maiores responsáveis pelas indicações da prótese total imediata. Apresentação de um caso clínico realizado 
na disciplina de Clínica Odontológica IV do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, onde, após o exame clinico, anamnésico e radiográfico, foi planejada uma prótese total imediata. 
Observou-se que a paciente não tinha nenhum comprometimento sistêmico e a presença na arcada superior 
apenas dos quatro incisivos. Porém, estes apresentavam um grau severo de mobilidade e perda óssea, os 
quais tiveram extração indicada. E por motivo social a paciente não poderia ficar sem os dentes, portanto foi 
planejada a cirurgia de remoção dos dentes com instalação imediata de uma prótese total superior. Assim, 
a paciente teve a saúde bucal melhorada com a remoção dos focos de infecção da bolsa gengival sem ter a 
estética do sorriso prejudicada.

-

QUARTOS MOLARES: RELATO DE CASOS
ÉDILA KAYTH PEREIRA DA SILVA; WESLA SIQUEIRA ROCHA; ANNA REBE-
CA BARROS LINS PALMEIRA; GILBERT ANGEL SILVA DOS ANJOS; MARCO-
NI EDUARDO SOUSA MACIEL SANTOS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:edilapereira_@hotmail.com

Palavras-chave: quarto molar; supranumerários; impactação

Os quartos molares são considerados como dentes supranumerários ou hiperdontia por se tratar de um 
dente que excede a quantidade normal de dentes. Embora não sejam comuns e contrariarem a tendência 
antropológica de hipodontia, estes podem estar localizados em ambos os arcos dentários, uni ou bilate-
ralmente, havendo uma predileção pelo sexo masculino e região maxilar. Apesar da etiologia não estar 
completamente definida, hiperatividade da lâmina dentária na fase de iniciação e/ou a dicotomia do botão 
dental são discutidas. O tratamento irá depender de inúmeros fatores, onde a remoção cirúrgica pode ou 
não ser indicada. O objetivo é relatar e discutir casos clínicos de quartos molares diagnosticados e tratados 
em ambiente de CEO acadêmico. Caso 1: Paciente do sexo masculino, 18 anos, compareceu ao CEO de 
Estomatologia da Faculdade ASCES de Caruaru queixando-se de ressecamento labial. Ao realizar os exa-
mes complementares, foi diagnosticada a presença de um 4º molar na região posterior de maxila direita. 
O paciente foi encaminhado ao bloco cirúrgico para remoção dos elementos 18 e 19. Caso 2: Paciente do 
sexo feminino, 31 anos, compareceu ao CEO de Cirurgia com queixas de dores e desconforto em região 
posterior de mandíbula após uma tentativa mal sucedida de exodontia. Ao realizar os exames complemen-
tares, diagnosticou-se a presença de um quarto molar 39, parcialmente irrompido e retendo o elemento 38. 
Ambos os dentes foram removidos cirurgicamente. Os exames clínicos e complementares são importantes 
para o diagnóstico correto e precoce de dentes supranumerários, e acreditamos que a remoção cirúrgica 
deve ser sempre uma opção de tratamento ponderada a fim de diminuir chances de complicações futuras.

RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR COM PRÓTESE DE RESINA ACRÍLICA. RE-
LATO DE UM CASO CLÍNICO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
ÍCARO LUAN CORDEIRO1; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCE-
LOS2; MARIA DO SOCORRO ORESTES CARDOSO2; RAFAEL DE QUEIROZ MOU-
RA3; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS3; IVSON SOUZA CATUNDA2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FA-
CULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO/UPE, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 3.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:icaromax@hotmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma; neoplasias mandibulares; qualidade de vida

O ameloblastoma multicístico é uma lesão de origem odontogênica que acomete principalmente pacientes 
entre a terceira e a quinta décadas de vida. Apesar de ser um tumor benigno, muitas vezes tem compor-
tamento agressivo, o que pode exigir uma intervenção terapêutica radical. Casos de ressecções extensas 
podem representar a perda de uma grande porção de segmento ósseo, produzindo graves sequelas estéticas 
e funcionais, além da diminuição da qualidade de vida do doente. A reconstrução mandibular representa um 
importante estágio na reabilitação de pacientes submetidos à exérese de tumores dos maxilares extensos. 
A utilização de próteses de titânio se traduz numa alternativa confiável, mas ainda inacessível pelo seu alto 
custo. Para tanto, o estudo de materiais alternativos viáveis se faz necessário. Nosso trabalho apresenta o 
caso de um paciente do sexo masculino, 56 anos, que compareceu ao ambulatório de CTBMF do Hospital 
da Restauração, com queixa de dor e aumento de volume em hemi-face direita há mais ou menos dois anos, 
sendo submetido à hemimandibulectomia, após diagnóstico de ameloblastoma musticístico, e reabilitação 
imediata feita por prótese personalizada, confeccionada em resina acrílica. As necessidades do paciente 
percebidas, e o ganho em qualidade de vida foram analisados antes e após o tratamento através da apli-
cação do questionário “perfil de impacto de saúde bucal” (Oral Health Impact Profile – OHIP-14), por se 
tratar de um dos instrumentos mais amplamente utilizados na avaliação da qualidade de vida. A utilização 
de materiais alternativos na reabilitação de pacientes, como a resina acrílica, se traduz numa alternativa 
segura, rápida e com menor custo, podendo levar ao paciente funcionalidade satisfatória, numa melhora 
considerável em sua qualidade de vida em todos os âmbitos.

RECONSTRUÇÃO NASAL PELO MÉTODO DE RETALHO INDIANO – RELATO 
DE CASO
MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO1; GABRIELA MADEIRA ARAÚJO1; LUCAS 
ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; PRISCILLA FLORES DA SILVA2; JOSÉ 
RODRIGUES LAUREANO FILHO1
1.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HR, RECIFE, PI, BRASIL.
e-mail:malukinhax3@gmail.com

Palavras-chave: reconstrução; nasal; retalho

Os ferimentos avulsivos na região nasal podem ser de origem traumática ou patológica. A reconstrução 
desses defeitos apresenta grande complexidade devido à região nasal ser importante do ponto de vista 
funcional e estético. Existem vários formatos do retalho, desenvolvidas com o passar do tempo, portanto a 
escolha do método reconstrutivo é baseada no tamanho, na localização e na profundidade do defeito a ser 
corrigido. Em virtude de sua cor, textura e importante vascularização a pele da região frontal consiste na 
melhor área doadora para retalhos utilizados na reconstrução nasal. O retalho frontal oblíquo hoje é o mais 
utilizado na reconstrução nasal, baseado em um vaso supratroclear único e desenhado por parte da fronte 
que é contralateral ao defeito, garantindo um pedículo de comprimento adequado e uma rotação sem tensão 
do retalho. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente que apresentou avulsão parcial de 
nariz após sofrer acidente automobilístico. A paciente foi submetida a dois tempos cirúrgicos sob aneste-
sia geral. No primeiro momento, planejou-se um retalho frontal oblíquo desenhado na área contralateral 
ao defeito, planejando-se um pedículo supratroclear para fornecer suprimento adequado ao retalho. Após 
duas semanas, o segundo tempo cirúrgico foi conduzido, quando o pedículo foi rompido e finalizada a 
regularização da base do retalho e do ápice nasal. A paciente retornou com sessenta dias de pós-operatório 
e observou-se bom contorno nasal com discreta cicatriz na região. O retalho frontal oblíquo é uma das 
primeiras opções na reconstrução de defeitos do ápice e dorso nasal devido às suas inúmeras vantagens. 
Deve-se tentar minimizar as desvantagens desse retalho por meio de modificações da técnica cirúrgica, 
como a tunelização, que minimiza a cicatriz na área doadora e a expansão tissular, que pode garantir fe-
chamento primário nessa região.

RESPIRADORES BUCAIS - ASPECTOS GERAIS E RADIOGRÁFICOS DAS AL-
TERAÇÕES OROFACIAIS
TIAGO SANTOS SILVA; BÁRBARA STEFANNIE LIMA; PATRÍCIA DILETIERI 
DE ASSIS; LUCIANE FARIAS DE ARAÚJO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:tiagohermano2@gmail.com

Palavras-chave: respiradores bucais; alterações orofaciais; aspectos radiográficos

A respiração bucal é altamente comprometedora na definição de forma e contorno dos arcos dentários, bem 
como de todo o processo nasomaxilar. Das variadas causas de más oclusões, a respiração bucal é a mais 
potente, constante e variada em seus resultados, e seus efeitos são sempre manifestados na face. Pelo fato 
do efeito da obstrução nasal sobre o crescimento facial e dental ainda ser bastante controverso, assim como 
o papel do dentista na identificação e tratamento desta patologia, este trabalho objetiva revisar a literatura 
a respeito do tema e mostrar aspectos radiográficos destas alterações por meio de imagens de tomografia 
volumétrica de feixe cônico. É de conhecimento geral que a respiração nasal propicia adequado cresci-
mento e desenvolvimento do complexo craniofacial. Todavia, alguns autores discordam que a morfologia 
facial e o modo respiratório estejam intimamente relacionados, devido ao crescimento orofacial resultar de 
fatores genéticos e ambientais, tornando controversos os efeitos da respiração bucal. Os prejuízos causados 
aos indivíduos que não possuem boa respiração nasal são muitos, podendo acarretar alterações anatomofi-
siológicas com o tempo, que se localizam principalmente nas estruturas de terço médio da face: projeção 
anterior da maxila, lábio superior curto, hipotonia da musculatura orofacial e consequente comprometimen-
tos respiratórios, fonatórios e de deglutição. Além de alterações bucais como: mordida cruzada, mordida 
aberta anterior, palato ogival, apinhamento e gengivite crônica. As principais causas dessas alterações são 
desvio de septo, presença de corpo estranho, hiperplasia de mucosa, rinite alérgica, tumores, fraturas, entre 
outras. O diagnóstico e tratamento precoce da respiração bucal evita que futuramente seja necessário um 
tratamento ortodôntico corretivo ou às vezes até cirúrgico, além de prevenir o agravamento da má oclusão 
em pacientes predispostos a alterações orofaciais.

RESTABELECENDO O SORRISO COM GUIA DE SILICONA
ANA CLARA SANTOS; TATIANE FONSECA FARO; MARIA REGINA ALMEIDA 
DE MENEZES
UPE - FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:clarinhans89@gmail.com

Palavras-chave: estética; guia de silicona; linha do sorriso

A estética bucal busca a harmonia do corpo e da face e é considerada um dos fatores relevantes para 
inserção social e bem-estar dos indivíduos. A Odontologia tem papel relevante dentro deste contexto uma 
vez que através de materiais e técnicas restauradoras é capaz de restituir um sorriso harmônico, de acordo 
com as necessidades individuais e perfil social de cada paciente. O cirurgião-dentista deve procurar corres-
ponder aos anseios e às expectativas de seu paciente, a fim de obter aprovação do resultado estético final 
e propiciar, através do novo sorriso, maior satisfação pessoal, com consequente melhoria na auto-estima e 
aumento da segurança no convívio sócio-profissional, instruindo-o a cuidar de sua saúde oral, não somente 
do tratamento restaurador realizado. Nesta relação de parceria profissional-paciente, cada um assume o 
compromisso da busca do bem estar de forma satisfatória. Assim, neste trabalho visamos apresentar um 
caso clínico de uma reconstrução da linha do sorriso através da técnica da guia de silicona na região de in-
cisivos na maxila. A técnica foi escolhida devido à facilidade de execução, além de proporcionar resultado 
estético favorável. Para elaboração do caso foram necessárias quatro sessões: a primeira para anamnese, 
orientação de higiene bucal, raspagem supra-gengival, avaliação da oclusão, da linha do sorriso e molda-
gem da paciente. A segunda sessão foi realizada em laboratório para planejamento do caso, confecção do 
modelo restaurado e da guia de silicona. Na sessão seguinte foi verificado o estado de saúde gengival e 
realizada a restauração com resina composta na paciente com auxilio da guia previamente fabricada, e na 
última sessão, foi realizado o acabamento e polimento final das restaurações. A paciente ficou satisfeita com 
o resultado alcançado e foi instruída para retornar à clínica a cada ano para manutenção das restaurações 
e da sua saúde bucal.
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SIALOLITÍASE: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E RELATO DE CASO CLÍNICO
DANIELA SIQUEIRA LOPES; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI; EMMANUEL 
MARQUES FERREIRA; PEDRO PAULO ALCINO DA SILVA
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
PERNAMBUCO (FOP), CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:e_a_danny@hotmail.com

Palavras-chave: sialolitíase; glândulas salivares; diagnóstico bucal

A Sialolitíase é uma patologia comum que afeta as glândulas salivares, sendo caracterizada pela presença de 
estruturas calcificadas no interior do sistema ductal ou em regiões do ácino da glândula, dificultando ou im-
pedindo o fluxo normal de saliva. Ocorre mais frequentemente nas glândulas salivares maiores e acometem 
com maior intensidade as glândulas submandibulares devido às suas características anatômicas e por sua 
saliva ser mais alcalina. Sua sintomatologia é variada, a depender do tamanho do cálculo: quando estes são 
pequenos, o fluxo salivar é normal, não causando sinais e sintomas; se maiores, pode-se observar aumento 
repentino das glândulas, acompanhado de tensão e dor. O diagnóstico é clínico e por imagens, podendo-
-se utilizar radiografias panorâmicas e oclusais, sialografia, cintilografia e ultrassonografia. O diagnóstico 
bem como o tratamento da sialolitíase relacionam-se com sua localização, sendo indicada, na maioria das 
vezes, a sua remoção cirúrgica. Objetiva-se através de revisão de literatura, discutir os aspectos clínicos e 
radiográficos desta alteração glandular e apresentar um caso de sialolitíase de um paciente melanoderma, 
de dezenove anos de idade, que chegou ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial do 
Hospital da Face queixando-se de dor em região submandibular esquerda, dor esta exacerbada durante a 
mastigação, e aumento de volume em região de assoalho bucal. Concluindo-se que o tratamento é variável 
de acordo com a dimensão e a localização do cálculo, neste caso abordado, optou-se pela remoção cirúrgica 
através de um acesso intra-oral com incisão no assoalho bucal e dissecção do ducto. O diagnóstico preciso 
e a escolha do tratamento adequado são fundamentais para promover um prognóstico mais favorável ao 
restabelecimento funcional do paciente.

RESTAURAÇÃO INDIRETA EM DENTES POSTERIORES: DESCRIÇÃO DA 
TÉCNICA E RELATO DE UM CASO
ROSÂNGELA MARIA PEREIRA VALÕES; BRUNA CAROLINE GONÇALVES 
DE VASCONCELOS; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE; GILBERTO 
CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosavaloes@hotmail.com

Palavras-chave: estética dental; restauração dentária permanente; resinas compostas

A busca pela estética é uma exigência da sociedade atual, com isso, o cirurgião-dentista procurou se apri-
morar, buscando novos materiais e tecnologias que, além de apresentarem propriedades mecânicas, físicas 
e funcionais semelhantes ao elemento dental alcancem os requisitos estéticos. Em virtude das restaurações 
diretas de resina composta apresentarem limitações, como a contração de polimerização e consequente-
mente mais susceptível à infiltração e possível dor pós-operatória, opta-se, muitas vezes, por restaurações 
indiretas para controlar esse problema. Onde, através de uma técnica organizada, é possível a execução 
de restaurações amplas em dentes posteriores com resina composta. Os procedimentos indiretos, de uma 
forma geral, imprimem um certo custo financeiro pelo uso de materiais diferenciados e o acréscimo de 
etapas laboratoriais. No entanto, o emprego da resina composta aplicada de forma indireta traz benefícios 
à prática odontológica surgindo como alternativa restauradora viável para dentes posteriores. Este trabalho 
objetiva demonstrar uma técnica restauradora indireta empregando resina composta tipo “condensável” 
confeccionada em consultório. Apresenta através do relato de um caso clínico a instalação de restauração 
indireta em dentes posteriores, demonstrando as etapas clínicas para confecção deste procedimento, as 
vantagens das resinas compostas e dos outros materiais de eleição, bem como a eleição da melhor técnica, 
e os detalhes que o clínico deve saber para o sucesso do trabalho, evidenciando assim o planejamento e 
indicação correta da técnica restauradora ilustrando a técnica indireta, que representa uma excelente alter-
nativa para dentes posteriores.

RETALHO MUCOPERIOSTEAL TOTAL: APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS BÁSI-
COS DE TÉCNICA CIRÚRGICA. RELATO DE CASO
DIANNE FARIAS AMARAL; DANIELA SIQUEIRA LOPES; DÁVIA MIRELLY 
RAMOS CAVALCANTI; RENATO DE VASCONCELOS ALVES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - FOP/UPE, CAMARA-
GIBE, PE, BRASIL.
e-mail:dimfamaral@gmail.com

Palavras-chave: retalho mucoperiosteal; cirurgia periodontal; tratamento

Os retalhos mucoperiosteais estão divididos de acordo com sua espessura, seja ela parcial ou total. Esse 
trabalho consiste em abordar finalidades, indicações, contra-indicações, decisão clínica e técnica, apenas 
para o retalho mucoperiosteal total. As finalidades para o retalho total são as das cirurgias curativas, como 
por exemplo: acesso às raízes para raspagem e alisamento adequados; eliminação ou redução da profun-
didade de bolsas periodontais; acesso ao osso para correções, se necessário; eliminação ou redução das 
áreas de retenção de placa; entre outras. Com relação às indicações, pode-se citar: persistência dos sinais 
clínicos de inflamação após repetidas raspagens independente da profundidade do sulco; condições que 
desfavorecem as raspagens; áreas de retenção de placa; aumento de coroa clínica; exposições radiculares 
(fraturas, trepanações). Já, para as contra-indicações tem-se: a hiperplasia e a fibromatose gengival. Porém, 
antes de qualquer decisão a se tomar, para realizar ou não a terapia cirúrgica é necessário discutir multipro-
fissionalmente se o paciente está apto naquele momento. Entrando em contato com o médico e profissionais 
da mesma área para se tomar uma decisão clínica, analisando condições locais e seu estado sistêmico. A 
proposta deste trabalho consiste também na apresentação da sequência técnica, que será abordada através 
de um caso clínico; nele será mostrado: incisão intra-sucular (estendendo-se além da região que se quer ter 
acesso); afastamento do retalho (espessura total); remoção de tecido de granulação (melhor visualização); 
raspagem e alisamento radicular; adaptação do retalho e a sutura.

TERAPIA ENDODÔNTICA EM INCISIVO CENTRAL INFERIOR COM DOIS 
CANAIS
MICHELE XAVIER DO AMARAL; VANESSA DAS DORES DA SILVA; FERNAN-
DO ANTONIO ANDRADE; SILVIO EMANUEL A.C. DE MENEZES; ROSANA 
COELHO TRAVASSOS
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL
e-mail:michele_ra@hotmail.com

Palavras-chave: anatomia; incisivo central inferior; tratamento

Os incisivos centrais inferiores são os menores dentes da arcada humana. Apresentam raiz com forte 
achatamento no sentido mésio-distal, com sulcos longitudinais, em suas faces proximais, bem definidos. 
Em consequência, o canal radicular também é bastante achatado no sentido próximo-proximal, o que lhe 
confere uma acentuada dimensão vestíbulo-lingual. Este achatamento pode determinar a divisão do canal 
radicular em dois, sendo um vestibular e outro lingual. Na maioria das vezes, esses canais convergem 
em um único forame apical. Em alguns casos, no entanto, seguem trajetórias independentes e terminam 
apicalmente em forames separados. Para a realização de um tratamento endodôntico correto pressupõe-se 
o conhecimento da anatomia interna do elemento dental. Apesar de suas pequenas dimensões, o canal radi-
cular do incisivo central inferior não oferece dificuldades à realização do tratamento endodôntico, uma vez 
que é, quase sempre, retilíneo. Todavia, quando há presença de dois canais, os procedimentos operatórios 
tornam-se mais complicados. Este trabalho relata o caso clínico de um incisivo central inferior (dente 41) 
com dois canais e lesão periapical, no qual foi realizada a terapia endodôntica. O preparo do canal radicular 
foi realizado pelo Protaper Universal manual e obturação pela Técnica de Tagger. É indispensável para o 
sucesso da terapia endodôntica a análise criteriosa da existência do segundo canal radicular. Para tanto, é 
imperioso a modificação da abertura coronária, com um desgaste compensatório correto, evitando-se que 
o segundo canal não passe despercebido pelo profissional e, aumentando o índice de fracasso endodôntico.

TERAPIA FOTODINÂMICA: UMA ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DA DO-
ENÇA PERIODONTAL
ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; BRUNA PALOMA DE OLIVEI-
RA; VALDER BARBOZA GOMES; LISANDRA GOMES DE PAULA; NÁDIA 
CRISTINA DA CRUZ DELGADO; ROBSON AURÉLIO SILVEIRA DE QUEIROZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elma_mariana@hotmail.com

Palavras-chave: periodontia; terapia a laser de baixa intensidade; doenças periodontais

A doença periodontal tem como causa principal o acúmulo de placa bacteriana ou biofilme dental nas 
superfícies dentais, esse é capaz de produzir uma reação inflamatória nos tecidos periodontais. Sendo o 
processo de doença desenvolvido quando há uma quebra do equilíbrio existente entre resposta do hos-
pedeiro e desafio microbiano, levando então à destruição tecidual. O tratamento consiste no controle dos 
microrganismos presentes no biofilme, por meio da raspagem e alisamento radicular e rigoroso controle de 
higiene bucal pelo paciente. Entretanto, alguns microrganismos persistem na superfície radicular mesmo 
após a raspagem, pois o tratamento mecânico convencional pode falhar em reduzir o número dos patógenos 
a níveis compatíveis com saúde. Desde o início da década de 90 a aplicação de fototerapia, vem sendo 
considerada como uma nova abordagem no tratamento periodontal. Assim, a terapia fotodinâmica consiste 
na associação de uma substância fotossensível com uma intensa fonte de luz a fim de promover a destruição 
celular, possibilitando a melhor desinfecção da superfície radicular. Com o objetivo de avaliar a eficácia da 
terapia fotodinâmica associada à raspagem e alisamento radicular no tratamento da doença periodontal, um 
paciente com periodontite, foi selecionado na Clínica de Periodontia da UFPE, possuindo perda óssea em 
diversos dentes com profundidade de bolsa maior ou igual a 5 mm. Sendo utilizado um modelo de boca di-
vidida, esse paciente recebeu de um lado raspagem e alisamento radicular, e de outro, raspagem e alisamen-
to radicular associado à terapia fotodinâmica. Concluiu-se então que a terapia fotodinâmica não deve ser 
usada como único método de tratamento da periodontite, deve-se então utilizá-la como ferramenta auxiliar 
no tratamento da doença. Entretanto, estudos clínicos controlados ainda são requeridos para que se estabe-
leça um protocolo de uso que seja efetivo e proporcione benefícios significativos à terapia convencional.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DISFUNÇÕES DAS ATM’S: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
MARIA EDUARDA ASSIS COSTA DUARTE; RENATA NOGUEIRA FERRAZ; 
GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; JAIME LEUCIO MOURA 
GRANJA FILHO; MARIANA PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; JOSIMÁRIO 
JOÃO DA SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:duda_assis_duarte@hotmail.com

Palavras-chave: discopexia; atm; disfunção

A sociedade cada vez mais vem buscando melhor qualidade de vida e o controle da dor é um grande desafio 
para os profissionais que, por meio de suas especialidades, procuram desenvolver métodos terapêuticos 
adequados para cada caso. Na região maxilo-facial, uma patologia que tem levado muitos pacientes a busca 
de tratamento, são as disfunções de articulações temporo-mandibulares. A articulação temporomandibular 
(ATM) é uma articulação sinovial constituída por estruturas anatômicas que se relacionam e que compõe o 
sistema estomatognático, permitindo amplos movimentos e consequentemente o desenvolvimento das fun-
ções mandibulares que envolvem mastigação, fonação e deglutição. A DTM é uma disfunção caracterizada 
por dor, que ocasionalmente exacerba-se com a mastigação e pode levar a uma restrição dos movimentos 
mandibulares. Até 87% da população americana apresenta um sinal ou sintoma de disfunção, sendo, destes, 
cerca de 30% seriam beneficiados pelo tratamento conservador ou cirúrgico. Objetiva-se demonstrar a 
importância das técnicas cirúrgicas para, em algumas situações, promover um melhor resultado para a 
função mastigatória. Nesse trabalho, vamos relatar caso clínico de discopexia. A discopexia da ATM é um 
tratamento cirúrgico que tem como o objetivo o reposicionamento direto do disco articular sobre o côndilo. 
Paciente do gênero feminino, que procurou o nosso serviço relatando dores intensas na região maxilo-
-facial, com limitação nos movimentos de abertura e fechamento bucal, estalos nas atms e dificuldade na 
mastigação. Após exame clínico e de IRM, foi definido a necessidade da abordagem cirúrgica das ATMs. 
Como todo procedimento cirúrgico, a discopexia apresenta limitações, mas vem se tornando uma das me-
lhores intervenções no tratamento das disfunções de ATMs.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA BUCOSSINUSAL POR MEIO DE RE-
TALHO PALATINO
WESLA SIQUEIRA ROCHA1; ÉDILA KAYTH PEREIRA DA SILVA1; ILBERTO 
CÂNDIDO SOUZA2; EMERSON CARVALHO NOGUEIRA2; MARCONI EDUAR-
DO SOUSA MACIEL SANTOS1
1.FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL REGIONAL DO 
AGRESTE, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:weslasiqueirarocha@hotmail.com

Palavras-chave: sinusectomia; fístula bucossinusal; caldwell- luc

As fístulas bucossinusais são consequências de comunicações não tratadas adequadamente entre a cavidade 
bucal e a cavidade do seio maxilar. Geralmente tais comunicações ocorrem a partir de procedimentos cirúr-
gicos em áreas próximas a tais espaços anatômicos como exodontias de dentes posteriores superiores, cirur-
gias de lesões patológicas ou até traumas. É um dos acidentes mais comuns em exodontias, em decorrência 
da íntima relação que o seio maxilar possui com as raízes dentárias dos dentes superiores posteriores. Um 
mal diagnóstico ou uma comunicação ampla podem desencadear em fístulas bucossinusais que requerem 
geralmente um tratamento cirúrgico mais avançado com planejamento de sinusectomias para remoção do 
corpo estranho no interior do seio e confecção de retalhos bucais para fechamento da fístula. Objetiva-se 
relatar e discutir um caso clínico de fístula bucossinusal associada à introdução de uma raiz dentária no 
interior do seio maxilar e que foi tratada por meio de sinusectomia e retalho palatino. Mulher, 36 anos, 
encaminhada para o CEO-Cirurgia da Faculdade ASCES, relatava dor, sensação de desconforto ao se ali-
mentar, mau hálito, febre e secreção purulenta após um procedimento de exodontia mal sucedida em que a 
raiz de um molar superior fora introduzida no interior do seio maxilar. Foram realizados os exames clinico, 
por imagens e laboratoriais no intuito de diagnosticar corretamente o ocorrido e planejar a execução da 
técnica de acesso de Caldwell-Luc para remoção do corpo estranho no interior do seio e descontaminação, 
e em seguida a confecção de um retalho palatino com rotação para a área da fístula no intuito de promover 
o fechamento da comunicação. O tratamento de uma fístula bucossinusal requer habilidade do cirurgião-
-dentista em estabelecer um bom diagnóstico e execução da técnica. A sinusectomia seguida da rotação do 
retalho palatino para fechamento da comunicação demonstrou ser uma técnica eficiente neste caso.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GRANULOMA PIOGÊNICO EM LÁBIO COM 
LASER ND:YAG
IALY CAROLINE BRIANO ALVES; SAMANTHA CARDOSO DE ANDRADE; 
IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; LUIZ ALCINO GUEIROS; JAIR CARNEIRO 
LEÃO; ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE TAVARES CARVALHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ialycaroline@hotmail.com

Palavras-chave: granuloma piogênico; laser; cavidade bucal

O granuloma piogênico é uma lesão reativa e hiperproliferativa relativamente comum na mucosa bucal. 
Apresenta etiologia associada a fatores irritantes, acometendo geralmente o periodonto, porém há relatos 
de lesões na mucosa jugal, lábio e assoalho bucal. Os lasers cirúrgicos constituem uma excelente alternativa 
no tratamento do granuloma piogênico. As propriedades coagulativas e de corte destes lasers permitem 
procedimentos de excisão cirúrgica sem riscos de sangramento, proporcionando melhor padrão cicatricial 
e aspecto pós-operatório. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de granuloma piogênico 
em lábio inferior, tratado com o uso do laser de alta potência Nd:YAG. J.S.N., sexo feminino, leucoderma, 
21 anos, compareceu ao Serviço de Estomatologia da UFPE com queixa de aumento de volume em lábio in-
ferior. Na anamnese, a paciente relatou tempo de evolução da lesão de 2 meses, ausência de sintomatologia 
dolorosa, e incômodo na fala e alimentação. Ao exame clínico, observou-se uma lesão exofítica, de aspecto 
tumoral, não sangrante, com áreas de ulceração. A lesão possuia coloração avermelhada, inserção pedicular, 
e consistência flácida à palpação. Foi efetuada a excisão cirúrgica da lesão com o laser de alta potência 
Nd:YAG, objetivando um procedimento menos traumático, com sangramento mínimo e sem necessidade 
de sutura. O espécime foi encaminhado para avaliação histopatológica e concluiu-se o diagnóstico de gra-
nuloma piogênico. Em lesões com características atípicas como a do presente relato, o ideal é a realização 
de um apurado exame clínico, pois essas lesões podem ser confundidas com lesões malignas. Através do 
exame histopatológico é que serão confirmadas as hipóteses diagnósticas. O laser Nd: YAG é um método 
alternativo e seguro para o tratamento do granuloma piogênico. Como vantagem em relação à técnica 
convencional, observa-se uma adequada hemostasia, reduzindo o risco de hemorragias pós-operatórias.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LEUCOPLASIA EM LÁBIO INFERIOR COM 
LASER DE ND:YAG : RELATO DE CASO
TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; SAMANTHA CARDOSO DE ANDRADE; 
LUIZ ALCINO GUEIROS; JAIR CARNEIRO LEÃO; IGOR HENRIQUE MORAIS 
SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tekagusmao@hotmail.com

Palavras-chave: leucoplasia; laser nd:yag; estomatologia

Leucoplasia é a denominação para lesões brancas em forma de placa resistentes à raspagem, cujo diagnós-
tico clínico é feito por exclusão de lesões com as mesmas características clínicas. É uma lesão potencial-
mente maligna e tem como fatores predisponentes o uso de tabaco e ingestão de álcool. Com a realização 
da biopsia é possível identificar o grau de displasia epitelial e assim obter adequada conduta no tratamento, 
sendo este proservação ou remoção cirúrgica. Como alternativa no tratamento pode-se usar o laser de 
Nd:YAG (λ=1064nm), é um laser de alta potência que tem alta afinidade por cromóforos e apresenta um 
largo espectro de aplicação, dentre eles a cirurgia em tecidos moles e a bioestimulação ou LLLT (Low 
Level Laser Therapy). O objetivo é relatar um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 59 anos, que 
procurou o serviço de Estomatologia da UFPE queixando-se de mancha branca em lábio inferior. Apresenta 
história médica irrelevante e ao exame físico extra-oral não foram observadas alterações, porém no lábio 
inferior observou-se lesão branca em placa, de superfície irregular, indolor, não sangrante e resistente a 
raspagem com tempo de evolução de 5 anos. Baseando-se no diagnóstico clínico de leucoplasia, foi rea-
lizada biópsia incisional e baseado nos achados histopatológicos, o diagnóstico foi displasia moderada. A 
partir disso, optou-se pela remoção total da lesão utilizando-se laser de Nd:YAG acompanhado de sessões 
semanais de LLLT. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e a paciente encontra-se 
em proservação há 12 meses sem sinais de recidiva. A Leucoplasia é uma lesão branca de diagnóstico 
diferencial, entre outras de mesmas características, que pode ser tratada com êxito através da utilização 
de laser Nd:YAG.

TRATAMENTO INTEGRADO ORTODÔNTICO E PERIODONTAL PARA RE-
CESSÃO GENGIVAL – RELATO DE CASO CLÍNICO
NATÁLIA CORDEIRO CARDIM1; GLEICY FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA1; 
MAURO PEDRINE SANTAMARIA2; DANIELA DA SILVA FEITOSA1
1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 2.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL.
e-mail:teitonboy@gmail.com

Palavras-chave: periodontia; ortodontia; recessão gengival

O deslocamento da gengiva marginal apicalmente à junção amelocementária é denominado recessão gen-
gival. A recessão gengival pode levar a queixas estéticas, sobretudo, quando acomete dentes ântero-supe-
riores. Nestes casos, o recobrimento radicular é comumente o tratamento de escolha. Entretanto, alguns 
fatores podem interferir no prognóstico do tratamento, como, por exemplo, malposicionamento dentário e 
erro na identificação da junção cemento-esmalte. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico que ilustra 
recobrimento total de recessão gengival Classe I de Miller associada à lesão cervical não-cariosa localizada 
no dente 23, o qual apresentava vestibularização e extrusão. Inicialmente, foi realizada lingualização do 
elemento dentário por meio de aparelho ortodôntico segmentado. A movimentação ortodôntica durou 3 
meses. Em seguida, cirurgia plástica periodontal pela técnica de retalho coronário associado a enxerto 
subepitelial retirado do palato foi conduzida. Após 3 meses da cirurgia, observou-se recobrimento total 
da recessão e simetria da margem gengival em relação ao dente contralateral. Realizou-se, então, pequeno 
desgaste na incisal do dente e a lesão cervical foi restaurada com resina composta. Estabilidade do resultado 
foi mantida após 2 anos de acompanhamento. É possível concluir que procedimentos ortodônticos e res-
tauradores podem otimizar o resultado estético da cirurgia plástica periodontal no tratamento de recessões 
gengivais em dentes com lesões cervicais não-cariosas e/ou mal posicionados.

TRATAMENTO DA MALOCLUSÃO DE CLASSE II COM SOBREMORDIDA EXA-
GERADA COM UTILIZAÇÃO DE APARELHO TIPO THUROW MODIFICADO
MAYANA MOURA SANTOS; MATHEUS MELO PITHON
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, JEQUIÉ, BA, BRASIL.
e-mail:mayanamouras@yahoo.com.br

Palavras-chave: maloclusâo; classe ii de angle; tratamento

O uso de forças extra-bucais para o ajuste das relações interdentárias e intermaxilares é um procedimento 
rotineiro em Ortodontia. A aplicação de forças extra-bucais apresenta duas importantes variáveis quanto 
à sua aplicação clínica. A primeira é a direção da aplicação da força, e a segunda é o ponto de aplicação 
da mesma. Em relação ao ponto de aplicação da força, normalmente, o aparelho extra-bucal é inserido em 
tubos acoplados às bandas dos molares superiores. Entretanto, combinações entre a tração extra-bucal e 
aparelhos removíveis também já foram propostas como, por exemplo, o aparelho tipo “splint maxilar”, 
apresentado por Thurow em 1975. Este aparelho tem como efeito a restrição do crescimento da maxila. A 
má oclusão Classe II de Angle é definida pela relação anteroposterior dos molares, que pode estar acom-
panhada por um degrau aumentado entre as bases ósseas. Estão incluídos nesse padrão os portadores de 
protrusão maxilar e/ou deficiência mandibular. A proposta dos autores com este trabalho é apresentar um 
caso clínico no qual o aparelho extra-bucal tipo Thurow modificado foi utilizado no tratamento de Classe 
II de Angle com sobremordida exagerada. O aparelho extra-bucal tipo Thurow modificado foi escolhido, 
produzido e utilizado no tratamento de Classe II de Angle associada a sobremordida exagerada. Após 4 
meses de início do tratamento pode-se verificar correção da relação maxilo-mandibular. Conclui-se que a 
utilização de aparelho extra-bucal tipo Thurow modificado é eficaz no tratamento de casos como o relatado.

TRATAMENTO DE TUMOR CERATOCÍSTICO MANDIBULAR: RELATO DE CASO
BRUNO BRASIL MARECHAL1; ÉRICA CAVALCANTI PASSOS DE MEDEI-
ROS1; EMMANUEL MIRANDA BARROS1; FELIPE BRAVO MACHADO DE 
ANDRADE1; LEONARDO BRASIL MARECHAL2; SÉRGIO BARTOLOMEU DE 
FARIAS MARTORELLI3
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE DE PERNAMBUCO - FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 3.FACUL-
DADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE - FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brunobrasilmarechal@gmail.com

Palavras-chave: ceratocisto; tumor odontogênico ceratocístico; cistos odontogênicos

Os tumores odontogênicos ceratocísticos são lesões císticas, caracterizadas por uma alta taxa de recorrência e 
por apresentarem comportamento potencialmente agressivo, podendo ou não estar associadas à síndrome de 
Gorlin. Entretanto, devido ao comportamento semelhante às lesões císticas de origem odontogênica foram até 
bem pouco tempo classificados como cistos do desenvolvimento originados da lâmina dental, sendo conside-
rados anormalidades do desenvolvimento. Vários tratamentos para os ceratocistos são descritos na literatura, 
tais como: descompressão, marsupialização, enucleação, curetagens químicas com solução de Carnoy ou me-
cânicas e ressecções. O presente estudo relata o caso de uma paciente de 42 anos, melanoderma, que procurou 
a Clínica de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Central de Saúde Bucal do SASSEPE – IRH 
– PE, queixando-se de aumento de volume na face. Após os devidos exames clínicos e radiográficos, firmou-
-se, então, um diagnóstico provisório de cisto multilocular ou ameloblastoma. Para conclusão diagnóstica, 
realizou-se sob anestesia local uma biópsia incisional da lesão. Após punção de substância líquida, fortaleceu-
-se o possível diagnóstico de lesão cística, nos conduzindo a optar pela marsupialização da lesão. O exame 
histopatológico foi compatível com Ceratocisto. Diante de tal resultado, proservou-se a lesão por um período 
de um ano, quando então houve regressão evolutiva da lesão, clínica e radiograficamente. Após esse perío-
do, em nova cirurgia, realizou-se a enucleação da cápsula rota para, em seguida, realizar-se a exodontia do 
elemento 46, pois se encontrava envolvido com a lesão. A loja cirúrgica foi então suturada e tamponada com 
gaze medicamentosa. Após avaliações clínicas e radiográficas periódicas, conclui-se que a marsupialização é 
eficaz no tratamento dos ceratocistos, pois houve cicatrização satisfatória, sem reicidivas e sem sintomatologia 
dolorosa loco-regional até então, devendo-se proservar por cinco anos.
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FC85 TRAUMA FACIAL POR ARMA BRANCA: ANÁLISE EM 8759 PACIENTES
IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS1; SHIRLENE PAULA 
TAVARES PONTES1; PAULA BAPTISTELLA LIMA1; RODRIGO HENRIQUE 
MELLO VARELA AYRES DE MELO2; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES 
DE MELO1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FPS, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:iracemathayane@hotmail.com

Palavras-chave: ferimentos e lesões; face; agressão

Os acidentes envolvendo a face apresentam incidência crescente nas últimas quatro décadas e a violência 
interpessoal é uma das principais causas dos traumas faciais. A etiologia está associada a fatores como ida-
de, sexo e classe social. Os traumas faciais por arma branca devem ser considerados, pois frequentemente 
desencadeiam consequências devastadoras, sequelas estéticas permanentes e podem representar risco de 
morte ao paciente. Objetiva-se analisar, estatisticamente, por meio de um estudo retrospectivo, pacientes 
vítimas de trauma facial por arma branca. Realizou-se um estudo no Hospital da Restauração (Pronto 
Socorro, Recife/PE) em 8759 pacientes, visando determinar a prevalência destes com traumas de face por 
arma branca, no período correspondente a abril de 1998 a março de 2002. Analisados os 8759 pacientes, 
constatou- se que 4548 (51,9%) foram vítimas de trauma facial, sendo a maioria do gênero masculino 
(72,0%), melanoderma (77,6%) e de idade entre 21 e 30 anos (28,1%). Os principais fatores etiológicos 
relacionados a este tipo de trauma foram: Acidentes de trânsito (37,2%), quedas (30,6%) e agressões físi-
cas (23,0%). Finalmente, de uma parcela de 1048 casos referente à agressão física, 11,7% corresponde a 
agressões por arma branca, estando abaixo apenas de espancamento (63,6%) e agressões por arma de fogo 
(18,7%). Os traumas faciais por arma branca são frequentes e deve-se preveni-los por meio de estratégias 
com o intuito de atenuar a crescente violência interpessoal, devido às consequências emocionais e à possi-
bilidade de deformidade provenientes deste tipo de trauma. Pela mesma razão, as lesões devem ser tratadas 
de acordo com sua extensão, profundidade, grau de contaminação, agente etiológico e tempo do trauma, 
objetivando melhores resultados estético- funcionais.

TRAUMAS EM CRIANÇAS: ANÁLISE EM 8759 PACIENTES
IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS; MARCELA CORTE 
REAL FERNANDES; CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; EDÉCIO TORRES 
WANDERLEY FILHO; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cassiavilanova@hotmail.com

Palavras-chave: traumas; crianças; traumatismo

Crianças são acometidas por traumas, corriqueiramente, inclusive os de face, pelo fato que as mesmas 
estão em estado de formação e ser mais suscetíveis a acidentes. Na maioria das vezes, estes traumas são 
causados por acontecimentos indesejáveis e previsíveis, os quais se interrelacionam com a idade, sexo e 
local de moradia do paciente pediátrico. As consequências desses traumas afetam a vítima psiquicamente 
e fisiologicamente. Sendo assim, caso não haja um tratamento e uma atenção necessária, a lesão que foi 
de certa forma gerada, pode trazer grandes complicações futuras. Acidentes domésticos, automobilísticos, 
agressões físicas e quedas são os principais incidentes que levam ao trauma nestes pacientes. Este trabalho 
tem por finalidade demonstrar estatisticamente acidentes traumáticos ocorridos em crianças. Realizou-se 
uma análise estatística descritiva e indiferencial com 95% de confiança na Emergência do Hospital da 
Restauração, em Recife/PE, no período de 1998 a 2002, com 8.759 pacientes, dos quais crianças foram 
vítimas de traumas faciais. Diante dos 8.759 pacientes atendidos, 869 crianças de 0 a 10 anos apresentaram 
traumas de face. Tendo como fatores etiológicos frequentes: acidentes de trânsito (37,2%), quedas (30,6%), 
agressões físicas (23%) e acidentes domésticos (4,5%). Nas demandas das emergências hospitalares, as 
crianças vítimas de traumas faciais representam em segundo lugar com 19,1%, pois são na maioria das 
vezes muito pequenas tornando-se incapazes de se defender, onde muitos acidentes poderiam ser evitados 
caso tivessem uma percepção maior. Porém os traumas de face acometidos a elas acabam perdendo apenas 
para jovens adultos de 21 a 30 anos com 28,1%.

TRAUMATISMO DENTO-ALVEOLAR ASSOCIADO A TRAUMA DE TECIDOS 
MOLES: RELATO DE CASO
GILVAN LIMA BEZERRA; JUSTINE OLIVEIRA ALMEIDA; RAQUEL CONCEI-
ÇÃO ARAÚJO GOMES; SORMANI BENTO FERNANDES DE QUEIROZ
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO, QUIXADÁ, CE, BRASIL.
e-mail:gilvanlimabezerra@yahoo.com.br

Palavras-chave: cirurgia; reabilitação; trauma

Os altos índices de violência, acidentes de trânsito e uma maior participação das crianças em atividades 
esportivas têm contribuído para transformar o traumatismo dentário em um problema crescente em saúde 
pública. A incidência deste tipo de injúria varia de 4 a 30% na população em geral. As injúrias dentais 
podem estar associadas a fraturas ósseas, injúrias aos tecidos moles e de sustentação, lesões da face e 
outras partes do corpo. Os traumas dentários, principalmente aqueles que envolvem os dentes anteriores, 
influenciam na função e na estética do indivíduo, afetando seu comportamento. Este trabalho relata um caso 
clínico de lesão traumática de lábio inferior associada a traumatismo dentário e seu protocolo de atendi-
mento. Paciente do gênero masculino, 27 anos, normossistêmico, que foi referenciado à clínica da FCRS, 
para a avaliação de traumatismos dentários múltiplos. Durante o exame clínico e radiográfico observou-se a 
ausência e exposição óssea do alvéolo dos elementos dentários 11 e 21, fraturas em diversos dentes, luxação 
nos elementos dentários 22, 23, 41 e 42, além disso, ferimento no lábio inferior que havia sido suturado, 
apresentando secreção purulenta e tecido necrótico. Como tratamento, foi realizada a limpeza da ferida, 
remoção de restos necróticos e sutura tanto da mucosa alveolar, como do lábio inferior e os dentes luxados 
foram estabilizados com resina e fio de aço e posteriormente restaurados. Pode-se concluir que após seis 
meses do tratamento realizado o paciente apresentava cicatrização e reabilitação oral satisfatória e estando 
apto para a realização das próximas etapas do tratamento reabilitador. 

TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR: ANÁLISE ESTATÍSTICA EM 8759 
PACIENTES
CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; CAMILA AGRA SOUZA; SHIRLENE PAU-
LA TAVARES PONTES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; RICARDO EUGÊNIO VA-
RELA AYRES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cassiavilanova@hotmail.com

Palavras-chave: traumas; traumatismo; dentoalveolar

O traumatismo dentoalveolar é um tipo de trauma de face que atinge o dente, a polpa, os ligamentos 
periodontais, tecidos moles e ossos de suporte, tais como maxila e mandíbula, podendo também afetar os 
ossos circunvizinhos. Tendo em vista que é necessário analisar qual a dentição que foi atingida, decídua, 
permanente, e/ou mista, pois o tratamento e classificação da lesão, vai diferir de acordo com o local que 
foi atingido e em qual estágio de formação que o dente se encontra. Por isso faz-se necessário fazer uma 
anamnese cautelosa, descobrindo os fatores etiológicos que levaram a esse tipo de traumatismo, e fazer 
um prognóstico e um diagnóstico correto. Na maioria das vezes esses tipos de traumas são decorrentes de 
acidentes automobilísticos, quedas e agressões físicas. Este trabalho visa mostrar a análise estatística de 
traumatismos dentoalveolares obtida através de um estudo realizado no período de 1998 a 2002 com 8759 
pacientes no Hospital da Restauração, em Recife/PE, onde 4548 (51,9%) apresentavam trauma na face. 
Entre os 4548 pacientes que apresentaram trauma de face, 120 eram portadores de traumas alveolodentá-
rios. Os fatores etiológicos que mais acometem ao traumatismo facial são: acidentes de trânsito (37.2%), 
quedas (30.6%) e agressões físicas (23%). É bastante perceptível o número de traumatismos faciais nas 
emergências hospitalares e em consultórios odontológicos e o cirurgião-dentista deve ter o conhecimento 
suficiente para abordar estes casos.

TRAUMATISMO FACIAL PROVOCADO POR ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO: 
RELATO DE CASO
JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE1; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA 
AYRES DE MELO2; ALANA SANTOS SALES2; ADRIANA CARLA BARBOSA 
FIRMO1; RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:janainafa@yahoo.com

Palavras-chave: trauma; ossos faciais/lesões; pronto-socorro

Os acidentes de trânsito constituem um grave problema de saúde pública. A cada ano, ocorrem em torno de 
45 mil mortes decorrentes deste mecanismo de trauma no Brasil, a uma estimativa de 1 acidente por minuto. 
Grande parte da população envolvida nestes eventos é do gênero masculino, com idade inferior a 45 anos. 
Um estudo realizado em um centro de atendimento especializado evidenciou que, relativo aos traumas de 
face provocados por acidentes de trânsito, 18,6% foram decorrentes de acidentes motociclísticos. As conse-
quências são desastrosas, podendo provocar mutilações, invalidez e morte. O etilismo está associado a um 
aumento do número de acidentes, ao passo que o uso de capacete protetor mostrou-se eficaz na redução das 
mortes. Relata-se um caso clínico de acidente motociclístico como causador de traumas na região da face. 
Paciente do gênero masculino, 28 anos, melanoderma, o qual sofreu acidente motociclístico ao tentar des-
viar seu veículo de um bueiro. O mesmo referia que usava o capacete de proteção no momento do acidente. 
No entanto, sofreu trauma de alta complexidade, o que provocou ferimentos extensos de pele, músculos e 
ossos em terços médio e superior da hemiface esquerda. No plano ósseo, houve fratura complexa do osso 
zigomático e cominutiva da maxila. O paciente recebeu os cuidados iniciais pela equipe do SAMU e foi 
encaminhado a um centro de referência em trauma. Após o atendimento do suporte avançado de vida no 
trauma, foi submetido à cirurgia para reparo de suas deformidades, conferindo um bom resultado estético e 
funcional. Traumas faciais representam grande parte da demanda nas emergências hospitalares e o acidente 
motociclístico é uma das principais causas de tais ocorrências. Dessa forma, o conhecimento de técnicas de 
avaliação e tratamento inicial e avançado às vítimas de tais acidentes se faz necessário para que haja uma 
melhor expectativa de vida desses pacientes.

TRAUMATISMOS FACIAIS EM PACIENTES GERIÁTRICOS
SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES; JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE; 
PAULA BAPTISTELLA LIMA; VALMIR VANDERLEI GOMES FILHO; RICAR-
DO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:shirlenepontes@hotmail.com

Palavras-chave: traumatismos faciais; geriatria; ferimentos e lesões

O envelhecimento é caracterizado por um declínio no funcionamento de todos os sistemas orgânicos, com 
isso percebe-se uma diminuição da percepção sensorial, de modo que o indivíduo não está tão alerta para 
o perigo, além da diminuição da capacidade física para enfrentá-lo. Combinada a essas alterações, há uma 
fragilidade aumentada dos ossos; isto se deve à perda da cartilagem e também a uma diminuição do mate-
rial calcário dos ossos; desta maneira, os idosos tornam-se mais suscetíveis a fraturas. Mais da metade das 
mortes decorrentes de traumas não intencionais em pessoas de 65 anos ou mais são causadas por quedas. 
Entre os fatores intrínsecos responsáveis pelas quedas há as alterações fisiológicas da postura, movimentos 
e percepção, envelhecimento ocular, presbiacusia, isolamento (quadro depressivo), enfraquecimento mus-
cular e hipotensão ortostática (diminuição da complascência vascular). Objetiva-se mostrar a prevalência 
de pacientes idosos que sofreram traumas de face entre os atendidos no Hospital da Restauração (Recife, 
Pernambuco), considerando os fatores etiológicos (acidentes de trânsito, quedas, agressões físicas, aciden-
tes domésticos, acidentes esportivos e acidentes de trabalho) e o tipo de fratura. Através do estudo realizado 
no período de 17 de abril de 1998 a 20 de março de 2002, em que foram selecionados 4548 pacientes que 
sofreram trauma de face entre 8759 pacientes, observou-se que do total dos que sofreram traumas de face, 
202 pacientes (4,3%) estavam acima de 60 anos. Em virtude das diversas alterações fisiológicas e psíquicas 
no paciente idoso, o atendimento a pacientes geriátricos vítimas de traumas deve ser diferenciado, através 
de profissionais que saibam reconhecer sinais de violência no idoso deixados pelas lesões e traumas que 
chegam aos serviços para que o tratamento seja realizado com o mínimo de interferência no organismo do 
paciente senil, aumentando assim, sua possibilidade de sobrevida.
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FC91 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES: RELATO DE DOIS CASOS
PRISCILLA DE SANTANA CARVALHO1; GENECY CALADO MELO1; CYNTIA 
FERREIRA RIBEIRO2; MARIA FÁTIMA BATISTA1; RICARDO LUIZ CAVAL-
CANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1
1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:prih.carvalho@hotmail.com

Palavras-chave: tumor; células granulares; língua

O Tumor de Células Granulares (TCG) é uma rara neoplasia benigna de tecido mole com maior predileção 
pela cavidade bucal. Descrito pela primeira vez por Abriko¬ssoff em 1926, já foi denominado mioblastoma 
de células granulares. Atualmente sua origem é incerta, mas estudos apontam para as células de Schwann. 
O objetivo deste trabalho foi descrever dois casos de TCG, mostrando seus aspectos clínicos, histológicos 
e a conduta de tratamento. Nos dois casos os pacientes (homem com 25 anos de idade e mulher com 23 
anos de idade) tinham como queixa principal um “caroço na língua”. Apresentavam um nódulo solitário, 
assintomático, empalidecido, com superfície lisa e consistência firme, localizado em dorso lingual, com 
mais de um ano de evolução e cerca de 1,5cm estando a mucosa sobrejacente íntegra. Diante das hipóteses 
diagnósticas de fibroma, neuroma e tumor de células granulares foram realizadas biópsias excisionais. Os 
cortes histológicos revelaram epitélio escamoso acantótico, sem atipias. Córion conjuntivo com prolifera-
ção de células poligonais sem atipias com citoplasma granular abundante e basofílico e núcleos ovóides, 
sem atipias. Apresentava distribuição irregular, permeando as fibras musculares línguas superficiais. Em 
ambos os casos, os pacientes encontram-se bem, sem sinais de recidiva. Concluiu-se que apesar do TCG ser 
uma lesão rara na cavidade bucal, os profissionais devem levá-lo em consideração em seu diagnóstico clíni-
co diferencial, quando diante de um nódulo solitário, especialmente se a lesão estiver localizada na língua.

TÉCNICA DE CLAREAMENTO MISTA EM DENTES VITAIS
GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
DAENE PATRÍCIA TENÓRIO; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA; ISA-
BELA SCHOR DE MAGALHÃES; PAULO FONSECA MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:geane_bandeira@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento dental; estética; sorriso harmônico

O desejo de ter um sorriso harmônico, com dentes claros e saudáveis, faz com que seja cada vez maior a 
procura por tratamentos restauradores estéticos, pois dentes escurecidos, manchados, provocam profunda 
desarmonia no sorriso. Este trabalho apresenta a resolução estética do caso clínico de uma paciente com 
dentes vitais escuros. A paciente M.L.S., 24 anos, sexo feminino, compareceu à Clínica de Dentística 2 
do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco insatisfeita com a cor de seus dentes. 
Após anamnese e exame clínico, foi realizado o Planejamento restaurador, onde inicialmente foi feita uma 
profilaxia nos dentes com pedra pomes e água, para avaliar melhor a cor e a possível existência de lesões 
cariosas, além disso, foi avaliada também a saúde periodontal da paciente. Constatado o ideal estado de 
saúde bucal da mesma, optou-se pela técnica de clareamento mista (sessões em consultório / Peróxido de 
hidrogênio 37,5% + clareamento supervisionado / Peróxido de hidrogênio 9,5%), por ser simples, menos 
invasiva e com perspectivas de ótimos resultados. Depois de realizadas as sessões de clareamento em con-
sultório, a paciente recebeu orientações para utilizar o clareamento supervisionado por 15 dias, finalizando 
assim o tratamento. A terapêutica clareadora aplicada neste caso clínico obteve ótimos resultados, pois 
durante e após o tratamento a paciente não relatou sensibilidade, além de seus dentes ficarem mais claros, 
na cor desejada, devolvendo assim a harmonia do seu sorriso.

USO DE POSICIONADOR RH PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS SOB ISOLA-
MENTO ABSOLUTO DURANTE TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS EM DEN-
TES ANTERIORES
GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO1; CATARINA MAURA MORAIS 
BELO1; JULIANA MARIA SILVA BRANDÃO1; KÁTIA MARIA MARTINS 
VELOSO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUIS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO FLORENCE, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:souzagui2@hotmail.com

Palavras-chave: posicionador rh; endodontia; radiologia

Os posicionadores RH facilitam a tomada radiográfica e permitem a obtenção de imagens nítidas e sem 
distorções. Na endodontia, o exame radiográfico é uma das etapas imprescindíveis do tratamento endo-
dôntico, sem ele não seria possível executar uma terapia adequada e de sucesso clínico satisfatório. Além 
disso, as imagens radiográficas devem ser de ótima qualidade e os cirurgiões-dentistas (CD) devem evitar 
fazer exposições repetitivas do mesmo paciente aos raios X. Atualmente já é possível executar tomadas 
radiográficas de dentes que estão sob tratamento endodôntico por meio de posicionadores radiográficos 
que foram lançados pela indústria Indusbello®. Paciente ALN, sexo feminino, procurou a clínica de Endo-
dontia do curso de Odontologia da Universidade Federal do Maranhão com a queixa de que “falaram que 
precisa fazer canal (sic)”. A paciente relatou sintomatologia subjetiva com dor provocada e localizada no 
elemento dental 13, o qual tinha ampla cavidade por lesão cariosa e apresentou resposta exarcebada aos 
testes térmicos o que nos levou ao diagnóstico provável de pulpite irreversível. Durante o tratamento, as 
tomadas radiográficas sob isolamento absoluto foram realizadas com o auxílio de posicionadores RH. O 
posicionador RH para tomadas radiográficas sob isolamento absoluto possui um anel de alinhamento, um 
dispositivo de mordida e base para fixação do filme. Baixa taxa de repetição, manutenção do isolamento ab-
soluto na boca do paciente, menor taxa de erro, espaço para lima endodôntica e padronização das imagens, 
estão entre as vantagens do uso de posicionadores RH. Apesar disso, a abertura bucal do paciente é um dos 
fatores que podem atrapalhar o uso do posicionador. Em caso de abertura bucal pequena, a estabilização do 
posicionador é proporcionada pela mão do paciente e não pela boca. Visto isso, é importante que os CDs 
saibam que o posicionador RH é um auxiliar eficaz, mas também devem conhecer quando tal acessório é 
indicado e como deve ser usado.

USO E PRESCRIÇÃO DO FLÚOR NA CLÍNICA DE PREVENTIVA I DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RENATA NOGUEIRA FERRAZ; GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MO-
RAIS; MARIA EDUARDA ASSIS COSTA DUARTE; JAIME LEUCIO MOURA 
GRANJA FILHO; MARIANA PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; EDUARDO 
HENRIQUES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renata.nferraz@hotmail.com

Palavras-chave: flúor; clínica de preventiva; ufpe

O flúor, quando utilizado na Odontologia, é um agente preventivo ou terapêutico de sucesso. Qualquer 
que seja o meio em que é empregado, o impacto positivo frequentemente é ressaltado no que diz respeito 
à saúde e qualidade de vida das pessoas. O mecanismo de ação do flúor se dá através do fluoreto de cálcio, 
cuja formação é influenciada pela concentração de flúor no composto, pelo ph do meio, pelo tempo de apli-
cação, pelo tempo de erupção do dente e pela condição dental. Objetiva-se realizar uma revisão de literatura 
sobre a utilização e o mecanismo de ação do elemento flúor em seus diversos compostos e concentrações 
por parte dos graduandos na Clínica de Odontologia Preventiva da Universidade Federal de Pernambuco. 
As especulações dos efeitos do flúor na dentição começam a partir de 1900 nos Estados Unidos. Na década 
de 40, naquele mesmo país, houve o lançamento do flúor gel neutro e em 1963, o flúor gel acidulado foi 
desenvolvido o que aumentou a frequência de utilização, devido ao fato ser mais reativo que o neutro. No 
ano seguinte, com o intuito de melhorar os benefícios do flúor, surgiu o verniz fluoretado. Ainda na década 
de 70, os japoneses apresentaram a solução de diaminofluoreto de prata e o conceito de agente cariostático. 
No Brasil, a primeira normatização sobre a fluoretação das águas data de 1974. Entretanto, somente no ano 
de 2011 o estado de Pernambuco teve instituída uma política de fomento à fluoretação das águas de abaste-
cimento. A interpretação e a prescrição adequada de produtos fluorados, em ações coletivas e individuais, 
leva ao uso racional deste composto, tendo em vista não somente a efetividade preventiva, mas, sobretudo, 
a situação epidemiológica e os determinantes sociais e econômicos envolvidos na doença cárie.

UTILIZAÇÃO DO LASER DE ND:YAG NO TRATAMENTO DE HEMANGIOMAS 
ORAIS: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO 
SILVA; IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; NAYLA MAGALHÃES FERRAZ DE 
LIMA; LUIZ ALCINO GUEIROS; JAIR CARNEIRO LEÃO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tan_teixeira@hotmail.com

Palavras-chave: hemangioma; tratamento; nd:yag

Os Hemangiomas são proliferações benignas de vasos sanguíneos, de crescimento rápido e muito comum 
na infância podendo também ocorrer em adultos. Cerca de 60% dos casos são encontrados na região da 
cabeça e do pescoço ocorrendo preferencialmente na face, cavidade oral e língua. As lesões são assintomá-
ticas, porém dependendo do tamanho, localização e tipo de hemangioma, podem promover alterações esté-
ticas e funcionais. Criocirurgia, embolização, escleroterapia, microdebridação, eletrodissecação e excisão 
cirúrgica convencional são exemplos de formas bem discutidas de tratamento para hemangiomas, porém 
o uso do laser no tratamento de lesões vasculares vem se tornando uma alternativa eficaz e cada vez mais 
discutida na literatura. Dentre os diversos tipos de lasers utilizados no tratamento de lesões em cavidade 
oral, o laser de Neodímio: ítrio-aluminio-granada, laser de Nd:YAG (λ 1064nm), vem mostrando bons re-
sultados no tratamento de lesões vasculares orais em virtude de seu efeito fotocoagulador e fototerapêutico. 
Diminuição do risco de hemorragias, efeito antiinflamatório, tratamento menos invasivo e mais rápido, 
reparo eficiente além de suturas desnecessárias são exemplos de vantagens do uso do laser de Nd:YAG no 
tratamento de hemangiomas. Este trabalho apresenta uma série de casos de hemangiomas orais tratados 
com sucesso no Centro de Ensino e Pesquisa do Laser em Odontologia (CEPLO), situado no Serviço de 
Estomatologia da UFPE, utilizando o laser de Nd:YAG a partir do equpamento Fotona Fidelis Plus® (Foto-
na – Liubljara-SLO) desde o pós-operatório imediato até o reparo total da região tratada.

VIVÊNCIAS DE ENSINO-SERVIÇO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NA USF 
(ALTO DE CAJUEIRO) OLINDA - PE: PROGRAMA AMA-SE E CUIDE-SE
NATHÁLIA MARIA VIEIRA NASCIMENTO1; ELAINE JUDITH DE AMORIM 
CARVALHO1; SANDRA CRISTINA BRITTO DA SILVA2; SÍLVIA JAMELLI1; 
ANA CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, OLIN-
DA, PE, BRASIL.
e-mail:nathivieiraster@gmail.com

Palavras-chave: atenção básica; estágio curricular; promoção de saúde

O Sistema Único de Saúde é um processo social em construção permanente, sendo fundamental a contí-
nua discussão sobre seu modelo de atenção, os paradigmas explicativos do processo saúde-doença que o 
embasam e o papel de diferentes profissionais que nele atuam. Este trabalho visa apresentar um relato de 
caso vivenciado por uma aluna na disciplina de estágio curricular supervisionado do Curso de Odontologia 
da UFPE, no ano de 2011.2, na Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Cajueiro, Olinda, PE, sobre 
o Projeto Ame-se e Cuide-se, desenvolvido por uma cirurgiã-dentista preceptora do Estágio. Os passos 
seguidos foram o registro e a análise das atividades desenvolvidas pelo Projeto que tem como público-
-alvo mulheres na faixa etária entre 18 e 70 anos e objetiva identificar os problemas sociais do território 
adscrito sob responsabilidade da equipe saúde da família e a educação popular através de uma atuação 
multidisciplinar, intersetorial. O Projeto inteciona, sobretudo, elevar a autoestima das mulheres do Alto do 
Cajueiro que, em maioria, sentem-se desvalorizadas e desmotivadas. Também, aspectos sobre a atuação e 
o papel da profissional inserida no processo foram pontuados. Os benefícios proporcionados pelo Projeto 
são abrangentes e puderam ser observados na abordagem dialética com algumas participantes. As mesmas 
falam que o Projeto serviu como um incentivo para seguirem adiante, praticando o autocuidado, em meio 
às dificuldades como a violência doméstica, o descaso das políticas públicas, o desemprego, a falta de 
oportunidades. Conclui-se que é possível promover saúde bucal na atenção básica com uma proposta mais 
ampla e multidisciplinar, quando profissionais comprometidos estão envolvidos na implementação de pro-
jetos necessários para a melhoria da qualidade de vida da população. Assim, promovem-se mudanças nas 
políticas de saúde, no estilo de vida e na autoestima das pessoas e na inclusão social. 
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FC97 ÚLCERA TRAUMÁTICA LINGUAL NUMA CRIANÇA (DOENÇA DE RIGA- 
FEDE): RELATO DE CASO
CYNTIA FERREIRA RIBEIRO1; SUZANE RODRIGUES JACINTO2; RICARDO 
LUIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE JÚNIOR2; BAZÍLIO ARAÚJO SOARES 
JÚNIOR2; MARA AUGUSTA CARDOSO BARRETO2; ALLAN ULISSES CARVA-
LHO DE MELO2
1.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 2.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:bazilio_soares@hotmail.com

Palavras-chave: dente decíduo; dentes natais; odontopediatria

A erupção de dentes natais, neonatais ou dos incisivos centrais inferiores decíduos leva ao surgimento de 
um conjunto de sinais e sintomas chamado de Síndrome ou Doença de Riga-Fede que se manifesta como 
uma ulceração crônica, geralmente no ventre lingual, decorrente de trauma dentário. Dentes natais são 
aqueles presentes ao nascimento, enquanto os neonatais surgem nos primeiros 30 dias. Embora alguns 
deles possam ser pré-decíduos supranumerários, a maioria é formada por dentes decíduos erupcionados 
prematuramente (e não supranumerários). O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura 
e fazer um relato de caso sobre a doença de Riga-Fede. Paciente com dois meses de idade foi levado ao 
Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju - SE com queixa de “ferida embaixo da língua por 
causa de dentinhos”. Após o diagnóstico clínico optou-se pela manutenção dos dentes e desgaste das suas 
bordas incisais seguido da aplicação do verniz fluoretado e prescrição de clorexidina 0,12% com lidocaína 
0,5% durante uma semana. Após 15 dias foi verificada completa remissão da sintomatologia. A doença de 
Riga-Fede é uma condição benigna rara, mas que demanda diagnóstico e tratamento precoces e acurados 
por parte de dentistas e médicos pediatras, de modo a evitar desconforto para o bebê e para a mãe. Além 
disso, a sua capacidade potencial em mimetizar condições malignas requer o pleno conhecimento por parte 
destes profissionais de saúde de modo a evitar diagnósticos e abordagens incorretas.
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MD01 APARELHOS ORTOPÉDICOS FUNCIONAIS E MECÂNICOS PARA TRATA-
MENTO DA CLASSE II: MESA CLÍNICA DEMONSTRATIVA
LUIZ GARCIA DA SILVA; FERNANDA ALBUQUERQUE ALMEIDA; MARINA 
DE ABREU ACCIOLY CANUTO; ANNE ALLINE ALVES AMARAL; CATARINA 
CANUTO RIBEIRO; LUIZ FILIPHE CANUTO
ABO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marinacanuto@hotmail.com

Palavras-chave: ortopedia funcional maxilar; classe II; propulsores mandibulares fixos

A má oclusão de Classe II se caracteriza por um relacionamento deficiente entre os arcos dentários superior 
e inferior e pode apresentar origem dentoalveolar, esquelética ou ambas. Quando de caráter esquelético, 
esta má oclusão pode estar relacionada a uma protrusão maxilar, retrusão mandibular ou ambos. Em pa-
cientes jovens, o tratamento comumente requer a utilização de aparelhos ortopédicos, mecânicos ou fun-
cionais, que visam a correção da discrepância esquelética sagital. Será apresentada uma mesa clínica com 
os seguintes aparelhos ortopédicos mecânicos e funcionais: Bionator de Balters, Fränkel, AEB, AEB Con-
jugado, AEB com Ativador, Twin-Force, CBJ e Forsus. Serão discutidas as indicações, contra-indicações, 
vantagens e limitações de cada aparelho. A Ortopedia Facial, seja ela mecânica ou funcional, está indicada 
para pacientes jovens, ainda em fase de crescimento. Em indivíduos portadores da má oclusão de Classe II 
com envolvimento esquelético significativo, o tratamento ortodôntico estritamente dentoalveolar não pro-
piciará a harmonia facial, fazendo-se necessário o uso de aparelhos ortopédicos funcionais ou mecânicos. 
Enquanto a ortopedia mecânica atua diretamente sobre as estruturas dentoesqueléticas através de aplicações 
de forças, a ortopedia funcional baseia-se na utilização de aparelhos passivos, que liberam a ação deletéria 
dos músculos liberando o potencial de crescimento intrínseco ao paciente. Conclui-se que os aparelhos or-
topédicos funcionais e mecânicos consistem em valiosas opções de tratamento da Classe II esquelética em 
pacientes jovens. Os aparelhos ortopédicos mecânicos fixos apresentam como principal vantagem a menor 
dependência da colaboração do paciente, propiciando uma maior eficiência do tratamento.

APARELHOS ORTOPÉDICOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DAS 
MÁS- OCLUSÕES
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA1; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCU-
LA1; MARLLUS VINICIUS BEZERRA DE OLIVEIRA1; GUILHERME SOARES 
GOMES DA SILVA2; ISABELA SCHOR DE MAGALHÃES1; SÔNIA MARIA SO-
ARES DA SILVA1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:gledsonporciuncula@hotmail.com

Palavras-chave: aparelhos ortopédicos; má-oclusão; correção funcional.

A Ortopedia Funcional dos Maxilares é a especialidade da Odontologia que trata da má-oclusão através de 
recursos terapêuticos que utilizam estímulos funcionais precocemente através de orientação mastigatória, 
desgaste seletivo, acréscimo às superfícies dentárias (Pista direta Planas ), assim como diversos tipos de 
aparelhos ortopédicos funcionais dirigidos nos estágios de dentição decídua, nas trocas dentárias e nos ado-
lescentes, através de forças naturais enquanto há crescimento da face; estudiosos como, Ricketts, Nanda, 
Macnamara e Gribel, comprovam que aos 6 anos 80% do crescimento facial já está concluído, por isso, a 
necessidade de ser precoce. Os aparelhos de ortopedia maxilar são muito úteis para o tratamento em caso 
de desarmonia esquelética, entretanto, a grande dificuldade da ortopedia é a colaboração do paciente, em 
usar integralmente os aparelhos para se obter alterações neuromusculares e ósseas. Estes tipos de apare-
lhos atuam no período de crescimento, inibindo ou estimulando o desenvolvimento das bases ósseas, ou 
ainda, redirecionando uma tendência de crescimento desfavorável. Dentre os aparelhos ortopédicos mais 
comumente usados na clínica de Ortopedia Funcional dos Maxilares da UFPE, poderemos citar: Bionator 
de Balter, Bimmler, Planas, Klammt e Frankel. Esta mesa clínica mostra alguns aparelhos ortopédicos em 
modelos ortodônticos dos quais podemos lançar mão no tratamento das más oclusões, enfatizando seus 
efeitos, modo de ação e o período mais propício para a sua utilização, assim como vantagens e desvantagens 
de cada um deles. Serão apresentados alguns aparelhos, os Bionator de Balter, Bimmler, Planas, Klammt e 
Frankel, para as correções das maloclusões e seus efeitos durante o tratamento. Os aparelhos ortopédicos 
mecânicos e os funcionais têm suas indicações específicas no tratamento dos diferentes tipos ou combina-
ções da má-oclusão de Classe II no paciente em crescimento.

APARELHOS REMOVÍVEIS FUNCIONAIS DOS MAXILARES
ANA CAROLINA VIEIRA DE MELO CAVALCANTI; EDUARDO LIMA DE MO-
RAES PIRES; PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; 
IRACEMA ANDRADE FERRER DE MORAIS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolvmc@gmail.com

Palavras-chave: aparelhos ortopédicos; anomalias dentomaxilofaciais; indicações 
ortopédicas

A ortopedia funcional dos maxilares tem como princípio básico tratar o sistema estomatognático através de 
aparelhos removíveis maxilares. Em se tratando de anomalias dentomaxilofaciais, a prevenção e correção 
do desenvolvimento do sistema mastigatório requerem movimentação dentária, bem como a harmonização 
da face no complexo maxilo-mandibular. Este caso tem o objetivo de explicar o modo de uso e as indica-
ções dessas filosofias e demonstrar os diversos tipos de aparelhos ortopédicos maxilares cuja ação depende 
de bom diagnóstico e conhecimento geral do sistema estomatognático. Vários são os aparelhos que serão 
apresentados: placa ativa encapsulada progênica (Classe III de Angle), placa ativa encapsulada de dista-
lização, monobloco encapsulado (Classe II-1 de Angle), placa de bruxismo, ativador bionator de Balters, 
modelador elástico de Bimler, aparelho de contenção de invisible Touch, Placas planas, placa miorrelaxante 
de silicone, Simões Network e o ativador elástico aberto de Klammt, que é um aparelho que pode ser indi-
cado para tratamentos de todos os tipos de maloclusões. As indicações dos aparelhos ortopédicos maxilares 
são distintas, dependendo do diagnóstico e prognóstico para cada tipo de desarmonia dentomaxilofacial. 
Como, por exemplo, os aparelhos de Balters são mais indicados para os casos de respiradores bucais, já 
as placas planas são aparelhos que reabilitam o sistema neuromuscular orofacial; cada aparelho tem sua 
indicação específica. Com a exibição dos aparelhos, as pessoas poderão conhecê-los melhor, tocá-los e tirar 
suas dúvidas em relação às suas indicações.

CONFECÇÃO ANATÔMICA DAS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DO SISTE-
MA LINFÁTICO DA CABEÇA E PESCOÇO
CÉLIO ANTONIO DE SOUZA FILHO; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCAN-
TE; TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE 
ARAÚJO; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:celinho_rhema@hotmail.com

Palavras-chave: sistema linfático; didática ; modelo anatômico 

O sistema linfático é uma via acessória da circulação sanguínea, tendo os vasos linfáticos a função de 
drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células. Esse excesso de líquido, que circula nos 
vasos linfáticos e é devolvido ao sangue, chama-se linfa, que é transportada por um sistema unidirecional 
e filtrada nos linfonodos. O estudo dos mesmos é de grande importância clínica, pois constituem em um 
dos principais meios de disseminação de processos infecciosos e de tumores malignos, além de que podem 
converter-se em focos infecciosos ou neoplásicos, pois este sistema faz parte também do sistema imunoló-
gico, constituindo também assim um mecanismo de defesa e proteção contra a invasão de bactérias, toxinas 
e células cancerosas. O objetivo deste trabalho é expor um modelo anatômico, confeccionado através de um 
trabalho artesanal e minucioso, mostrando as principais redes linfonodais da região da cabeça e pescoço, 
que será utilizado nas aulas práticas da disciplina de anatomia da cabeça, pescoço e dentária da Univer-
sidade Federal de Pernambuco como uma ferramenta didática para aprofundamento dos conhecimentos 
anatômicos dos graduandos em Odontologia. O conhecimento dos nódulos regionais é importante para 
se determinar quais os linfonodos estarão possivelmente comprometidos, uma vez conhecido o local de 
infecção ou tumor, ou ainda no diagnóstico de provável local desconhecido de um processo patológico, 
se o linfonodo, ou o grupo deles, for encontrado afetado. O cirurgião-dentista tem papel preponderante na 
profilaxia e no diagnóstico precoce do câncer de boca. Para isso, é essencial o conhecimento da drenagem 
linfática da boca e regiões vizinhas, tornando possível a interpretação clínica dos casos de linfadenopatias 
agudas ou crônicas e sua possível origem.

MESAS DEMONSTRATIVAS

CONFECÇÃO DE PLACAS MIORRELAXANTES: TÉCNICAS E ASPECTOS A SE 
CONSIDERAR
BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; 
ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; RAPHAELA CHRISTIANNE 
MAIA SOARES TORRES; BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCE-
LOS; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bruna_paloma@msn.com 

Palavras-chave: placas miorrelaxantes; desordens temporomandibulares; técnicas

As desordens temporomandibulares (DTM), patologias que atingem grande parte da população, estão rela-
cionadas com fatores oclusais, distúrbios funcionais do sistema mastigatório, bem como o estresse. A DTM 
é mais encontrada em mulheres entre 20 e 40 anos, mas pode acometer também homens e crianças, porém 
com uma frequência menor. Os sintomas, podem aparecer sozinhos ou em conjunto e as causas da DTM, 
são de origem multifatorial, ou seja, uma associação de fatores etiológicos e agravantes. Como fatores 
etiológicos temos: - causas oclusais: dificuldades de encaixe dos dentes; - fatores sistêmicos: como doenças 
reumáticas e infecções; - traumas: acidentes envolvendo a região da face; - hábitos parafuncionais: como o 
ato de roer unhas, mascar chiclete, chupar o dedo e o bruxismo. Essa patologia tem como principal terapêu-
tica a instalação de placas miorrelaxantes, que são dispositivos removíveis, freqüentemente confeccionadas 
com material resistente, resina acrílica ativada termo ou quimicamente, buscando contatos oclusais estáveis 
com os dentes do arco oposto, tentando diminuir a hiperatividade muscular e estabilizar a mandíbula simu-
lando condições ideais de oclusão. O objetivo deste trabalho é demonstrar as fases de confecção das placas 
miorrelaxantes visando a agilidade dos trabalhos laboratoriais, como também evidenciar as principais van-
tagens e desvantagens referentes a cada técnica, assim como as situações mais propícias para o seu empre-
go; sendo que a técnica que utiliza resina acrílica termopolimerizável para confecção de placas necessita de 
procedimentos laboratoriais, que incluem enceramento, inclusão em mufla, prensagem da resina e posterior 
ciclo de polimerização. Assim, se pode concluir que existem diversas técnicas para confecção das placas 
miorrelaxantes, porém todas com o mesmo objetivo: tratamento das desordens temporomandibulares.

CONFECÇÃO DE PROVISÓRIOS PARA PRÓTESE PARCIAL FIXA: TÉCNICAS 
E INDICAÇÕES
ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; BRUNA PALOMA DE OLI-
VEIRA; BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS; RAPHAELA 
CHRISTIANNE MAIA SOARES TORRES; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FI-
LHO; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elma_mariana@hotmail.com

Palavras-chave: prótese parcial temporária; coroas; prótese dentária

Frente aos diversos tipos de reabilitação protética com próteses fixas, de um ou mais elementos, existe a ne-
cessidade da confecção de restaurações provisórias, que têm como objetivo facilitar a construção da prótese 
definitiva, com uma maior possibilidade de sucesso. As restaurações provisórias são de grande valia para 
a proteção do complexo dentino-pulpar, evitando, portanto a exposição desse tecido ao meio bucal e suas 
possíveis agressões. Além disso, a prótese parcial provisória possui fundamental importância na manuten-
ção da saúde gengival e dos tecidos de suporte, bem como na manutenção da integridade marginal. De tal 
forma que atenção especial deve ser dedicada aos detalhes que envolvem seu desenho e sua confecção para 
que os resultados estético, funcional e biológico obtenham êxito. Com relação às técnicas para a confecção, 
a técnica direta é a mais utilizada, pela rapidez de execução, a técnica híbrida envolve procedimentos 
clínicos e laboratoriais e a técnica indireta, que tem apresentado uma maior durabilidade. O objetivo deste 
trabalho é esclarecer ao profissional a importância dessa etapa no tratamento reabilitador protético, através 
da demonstração das diversas técnicas para confecção de provisórios em prótese parcial fixa, além de suas 
respectivas indicações. Pode-se, portanto concluir que esta é a fase do tratamento que começa a delinear o 
tratamento definitivo, atendendo às expectativas do paciente e permitindo ao profissional a obtenção de um 
produto final bem sucedido. Sendo a conscientização do profissional da importância do papel das restaura-
ções provisórias, seguido do conhecimento de suas técnicas de confecção e suas adequadas aplicações no 
cotidiano clínico, um indicador do sucesso da prótese definitiva.
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MD07 DENTIFRÍCIOS DESSENSIBILIZANTES E SEUS COMPONENTES NO TRATA-
MENTO DA HIPERALGESIA DENTINÁRIA
EVERTON GOMES VIEIRA; DÉBORA FERREIRA DE SANTANA; ANA ROSA 
COSTA CUNHA LORENZ
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:everton171@hotmail.com

Palavras-chave: hipersensibilidade; dentifrícios; cremes

Entre os diversos fatores que acometem a cavidade oral e que interferem na qualidade de vida dos pa-
cientes, encontra-se a hiperalgesia dentinária (hipersensibilidade dentinária). Alguns trabalhos científicos 
(Wilchers e Emert, 1997; Liu et al,1998; Rees et al.,2003 apud Aguiar, F.H.B. et al., 2005) revelam que 
ela pode surgir em até 74% da população e caracteriza-se por uma dor de curta duração, porém aguda 
que tem como causa a presença de túbulos dentinários expostos que se tornam permeáveis e respondem 
a estímulos térmicos e elétricos dando origem a sensibilidade dolorosa. Essa exposição por vezes pode 
estar relacionada com o padrão de higiene oral dos pacientes, pelo fato de que a escovação intensa pode 
contribuir para a exposição da dentina. O diagnóstico da hiperalgesia dentinária é realizado pelo profissio-
nal, através da anamnese e testes clínicos que indicarão um posterior tratamento. O tratamento pode ser 
realizado tanto pelo dentista no consultório quanto pelo paciente após orientação profissional, pois há no 
mercado dentifrícios dessensibilizantes com a capacidade de obliterar os túbulos dentinários ou atuar nas 
terminações nervosas inibindo a sensação dolorosa. Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de 
literatura dos últimos cinco anos, sobre a composição dos cremes dentais e alguns produtos de uso restrito 
à clínica odontológica utilizados no tratamento da hipersensibilidade dentinária, assim como demonstrar 
alguns produtos disponíveis, esclarecendo aos profissionais e aos pacientes a melhor opção de tratamento. 
Com o aumento das pesquisas e da quantidade de produtos novos lançados, conclui-se que a escolha de 
um material mais adequado para minimizar a sensibilidade dentinária depende de um conhecimento mais 
aprofundado do cirurgião-dentista.

DIFERENTES MÉTODOS DE CONFECÇÃO DA MOLDEIRA INDIVIDUAL 
PARA A OBTENÇÃO DE UMA PRÓTESE TOTAL
ISABELLA BARBOSA VIEIRA; MANOELA PEREIRA SANTOS; LARISSA LO-
RENA CARVALHO; ÉRICA DE ANDRADE BORGES; ALEXSANDRE BEZERRA 
CAVALCANTE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:isabellabsv@hotmail.com

Palavras-chave: confecção; moldeira individual; prótese total

De acordo com Aldrovandi (1946), a reprodução dos tecidos da área chapeável representa um dos pontos 
mais importantes da moldagem, pois pode determinar o êxito ou o fracasso em prótese total. Desta forma, 
esta é uma área bastante complexa, uma vez que, na sua grande maioria, os pacientes com rebordo total-
mente ou parcialmente edêntulo, ficam com todo o sistema estomatognático comprometido pela perda de 
todas as referências, como suporte e posicionamento muscular, dimensão vertical, função mastigatória, 
estética facial, afetando sensivelmente seu estado psicológico. Atualmente, com o avanço tecnológico dos 
materiais e equipamentos, aliado ao conhecimento técnico e científico, permitiu a evolução e o desen-
volvimento de novas técnicas, devolvendo a naturalidade, a função mastigatória, o conforto, a estética, 
a segurança e a auto-estima do paciente. Seguindo o protocolo de confecção de uma prótese total, após 
o exame clínico e radiográfico, o cirurgião-dentista realiza a moldagem anatômica para a obtenção dos 
modelos anatômicos, os quais, servirão para confecção da moldeira individual . A moldeira individual pode 
ser confeccionada com resina autopolimerizável ou termopolimerizável. Sendo necessário o conhecimento 
das diversas fases da polimerização das resinas, assim como métodos empregados para reduzir o número de 
bolhas, diminuição da tensão superficial, para as resinas autopolimerizáveis. O objetivo do trabalho é apre-
sentar uma mesa clínica demonstrando os diversos métodos de se confeccionar uma moldeira individual, 
apresentando as vantagens e desvantagens das diversas técnicas e materiais.

ELETROGNATOGRAFIA: UMA AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL PARA O SISTE-
MA ESTOMATOGNÁTICO
NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA LAIS SILVA; LUCAS ARAGÃO ALBU-
QUERQUE; HILTON SILVA; SANDRO HENRIQUE LIMA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cicilia_silva@hotmail.com

Palavras-chave: eletrognatografia; movimento mandibular; sistema estomatognático

A eletrognatografia (EGN) é uma das formas de avaliar os movimentos mandibulares. É um exame compu-
tadorizado de alta precisão, não invasivo e rápido, na qual os movimentos são captados tridimensionalmente 
pelo eletrognatógrafo através do sensor magnético, um pequeno imã fixado na linha mediana inferior da man-
díbula, o qual acompanha toda a trajetória mandibular. Esse exame, considerado um método bastante seguro 
e prático, não oferece nenhum desconforto ao paciente. É um avanço tecnológico, utilizado com o objetivo de 
auxiliar no diagnóstico das alterações do sistema estomatognático. Ele fornece dados importantes referentes à 
amplitude de abertura de boca e sua velocidade, assim como as trajetórias descritas pela mandíbula nos planos 
horizontal, sagital e frontal tanto no movimento de abertura, fechamento como também na lateralidade. Provê 
ainda, dados sobre a trajetória mandibular durante o ciclo mastigatório. Essas trajetórias são milimetricamente 
mensuradas e gravadas em computador, podendo ser consultadas e comparadas, desde o início até o final das 
reabilitações orais e nos tratamentos da disfunção temporomandibular. Dessa forma os profissionais que lidam 
com indivíduos que apresentem qualquer alteração estomatognática, poderão reavaliar condutas otimizando 
o tratamento e a qualidade de vida destes indivíduos. A eletrognatografia é um exame ainda pouco usado no 
Brasil, conseqüentemente pouco estudado, faz-se necessário investir em pesquisas cujo enfoque seja a mensu-
ração, por meio da EGN da amplitude e velocidade dos movimentos mandibulares.

ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE
LUCAS ARAGÃO ALBUQUERQUE; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA 
LAIS SILVA; HILTON SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fono_lucas@hotmail.com 

Palavras-chave: eletromiografia; musculatura; terapia

A eletromiografia (EMG) consiste em um método simples, rápido e objetivo de avaliar a função muscular 
através da captação de sua atividade elétrica. A EMG dos músculos faciais e mastigatórios tem sido bastante 
utilizada para elucidar o desempenho da musculatura perioral, na mastigação, deglutição e fala, o que a cons-
titui como um instrumento importante na análise das bases fisiopatológicas das mudanças desta musculatura. 
A EMG com eletrodos de captação de superfície é utilizada, atualmente, na pesquisa de diversas patologias da 
musculatura ligada à articulação temporomandibular, massetérica, temporal, musculatura facial e peribucal, 
em atividades como a mastigação, deglutição e fala, alterações respiratórias, distúrbios do sono, na avaliação 
de métodos de alimentação em lactentes, na fala de crianças com alterações de oclusão, entre outras. Este 
trabalho objetiva demonstrar os métodos e benefícios da aplicação da EMG na odontologia e fonoaudiologia, 
reforçando esta parceria. Os músculos masseteres de pacientes com DTM foram avaliados eletromiografica-
mente e sua atividade elétrica (AE) se mostrou com percentuais rebaixados quando comparados a indivíduos 
sem alteração; após o uso da placa e auxílio da terapia fonoaudiológica a AE dos masseteres mostrou-se 
aumentada facilitando tanto a mastigação como a movimentação mandibular. A EMG, de acordo com a vasta 
literatura e experiências clinicas, se mostra como uma forma bastante eficiente, tanto na identificação, diag-
nóstico, como prova terapêutica e no auxilio do tratamento de alterações musculares.

EMPREGO DA RESINA ACRÍLICA NA REABILITAÇÃO ANAPLÁSTICA DA 
FACE OFERECIDO POR UM SERVIÇO PÚBLICO
DIÓGENES RODRIGUES DE HOLANDA NETO; LUIZ ALBERTO DE PAIVA 
NETO; GERALDO SÁVIO ALMEIDA HOLANDA; CACILDA CHAVES MORAIS 
DE LIMA; RENATA COELHO NAVARRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:didi_holanda2@hotmail.com

Palavras-chave: resina acrílica; prótese bucomaxilofacial; microondas

A reabilitação anaplástica da face consiste na confecção de próteses auriculares, nasais, oculares e óculo-
-palpebrais indicadas para pacientes portadores de deformidades faciais decorrentes de defeitos congênitos, 
traumas ou por cirurgias oncológicas. Os principais materiais empregados são: o silicone medicinal e a resina 
acrílica. Esta exposição tem como objetivo apresentar as principais próteses faciais confeccionadas em resi-
na acrílica pela equipe de reabilitação anaplástica do Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba- HULW/UFPB. Foram confeccionadas 
próteses nasais, auriculares, oculares e óculo-palpebrais reproduzidas de pacientes previamente reabilitados 
no serviço. O material empregado foi a resina acrílica auto e termopolimerizável da marca VIPI, nas cores 
66 para a etnia branca, 62 para pardos, e 69 para negros, caracterizadas intrinsecamente na etapa laboratorial 
empregando as resinas do sistema Thomas Gomes associadas a pigmentos de maquiagem extrinsecamente 
na etapa clínica, com pigmentos de maquiagem. A polimerização da resina acrílica foi realizada em forno de 
microondas doméstico, seguindo o ciclo de polimerização recomendado pelo fabricante (VIPI), o acabamento 
foi realizado empregando brocas de carbureto de tungstênio montadas em motor elétrico. As próteses con-
feccionadas no serviço apresentaram estéticas e conforto satisfatórios, e foram bem aceitas pelos pacientes, 
reintegrando-os na sociedade e melhorando sua qualidade de vida.

ESCOVÓDROMO: FACILITADOR NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL
ISABELA FÁTIMA ARAÚJO SOUZA; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA; LI-
LIAN DE JESUS NEVES; JOSÉ NUNES CARNEIRO NETO; FREDERICO LAÉ-
CIO SILVA E SILVA; ANA ÁUREA RODRIGUES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:isabelafatima@gmail.com

Palavras-chave: educação em saúde; promoção da saúde; materiais de ensino

Visto a grande prevalência da doença cárie e da doença periodontal, a promoção de saúde bucal em escola-
res vem sendo difundida a fim de modificar esse quadro. A escovação é o método mais usado de remoção 
mecânica de placa, e mais aceitável pela comunidade. No entanto, só se torna realmente efetiva se for 
orientada e supervisionada por um profissional qualificado. Para a realização de escovação supervisionada 
em comunidades, é necessário uma estrutura adequada, com torneira, água, um meio de escoamento, espe-
lho, de fácil acesso aos participantes-alvo, impossibilitando a realização desta no caso de ausência. Usando 
material de baixo custo e reciclados, é possível a construção de um escovódromo, estrutura que oferece 
condições básicas para a orientação de técnicas de escovação e prática desta pelos participantes da ativi-
dade. O objetivo deste trabalho é orientar a construção desta ferramenta barata, útil e de fácil confecção, 
utilizando um balde grande com tampa, uma faca, uma lamparina, quatro torneiras, pregos, quatro espe-
lhos, um alicate, durepox, quatro bacias pequenas de plástico, dois baldes e seis metros de mangueira. O 
escovódromo foi idealizado pela dentista Cristiane Vaccarezza, dentista e orientadora do campo de prática 
da disciplina Odontologia Preventiva Social I do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. A prática de ações informativo-educativas na atenção básica está pautada no reconhecimento 
da necessidade do público a ser assistido e na elaboração de materiais e métodos criativos, inovadores, 
eficazes, baratos e de fácil confecção.
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MD13 EXODONTIA POR AVULSÃO CONTROLADA COM EXTRATOR DENTÁRIO 
ATRAUMÁTICO
RAFAEL AMORIM CAVALCANTI DE SIQUEIRA1; DANIELA LIMA VALEN-
ÇA2; RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES2
1.ILAPEO - INSTITUTO LATINO AMERICANO DE PESQUISA E ENSINO 
ODONTOLÓGICO, CURITIBA, PR, BRASIL; 2.FACULDADE DE ODONTOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:danynha_1@hotmail.com

Palavras-chave: extrator dental; exodontia; reabilitação oral

A realização de exodontias de maneira indiscriminada, sem o objetivo de reabilitação imediata ou tardia 
do novo espaço protético, há muito deixou de fazer sentido, pois são de conhecimento geral as graves con-
sequências biológicas e sociais geradas pelas perdas dentais sem reabilitação adequada. Com os avanços 
das técnicas cirúrgicas e a constante busca por estética, o conceito atual de exodontia passou a envolver a 
máxima preservação dos tecidos, garantindo manutenção da arquitetura óssea e evitando a fratura da parede 
óssea vestibular, redução dos danos aos tecidos moles, preservação da papila, redução de dor pós-operatória 
e aumento da previsibilidade do resultado estético final. Alguns instrumentos e sistemas de exodontia têm 
sido produzidos atualmente com esta finalidade e tem se tornado uma importante ferramenta na Odontolo-
gia viabilizando a reabilitação de espaços protéticos com instalação de implantes imediatos. Este trabalho 
tem como objetivo demonstrar uma técnica de exodontia por avulsão controlada com o uso de um sistema 
de extração atraumática, Extrator Dentário Atraumático (Neodent, Curitiba, Brasil). Serão utilizados para 
demonstração da técnica: manequins odontológicos, dentes artificiais, extrator dentário, motor cirúrgico e 
equipamentos de demonstração audiovisual. A exodontia atraumática por avulsão controlada vem sendo 
empregada com sucesso, mostrando-se uma técnica controlada e de grande utilidade, apresentando alto 
grau de previsibilidade e garantindo a máxima preservação dos tecidos.

EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL DE ALUNOS DE ODONTOLOGIA NO ENSINO 
DA DISCIPLINA DE CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA
JOANA RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTI; ARTHUR CAMILLO DE SOUZA 
LARANJEIRA; AMANDA FERREIRA BARBOSA
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:joana_rac@hotmail.com

Palavras-chave: citologia e embriologia; deficiência visual; aprendizado

A deficiência visual é definida como uma perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão. O indi-
víduo privado de uma modalidade sensorial tão fundamental e importante como a visão, terá necessidade 
de utilizar outras vias perceptivas não afetadas, como o tato e a audição, para facilitar no seu aprendizado. 
O objetivo do trabalho é demonstrar a experiência de monitores da disciplina de Citologia e Embriologia, 
do curso de Odontologia, da Faculdade Maurício de Nassau (Unidade Recife) na utilização de uma meto-
dologia alternativa para explanação  do conteúdo proposto pela disciplina para um aluno deficiente visual e 
na confecção de macromodelos que auxiliam essa metodologia. Os monitores eram devidamente treinados 
e calibrados pela professora da disciplina de Citologia e Embriologia, de acordo com os tópicos propostos 
no plano de aula. Posteriormente, os macromodelos eram confeccionados pelos monitores da disciplina 
com materiais básicos: massa de modelar, cartolina, borracha E.V.A, barbante, biscuit, papel celofane, 
cola, entre outros. Após a produção do material, os monitores explanavam todo o assunto para o aluno com 
deficiência visual e o mesmo reconhecia e associava o conhecimento através do tato. O aproveitamento por 
parte do aluno deficiente visual, foi bastante satisfatório, em comparação com outras disciplinas que não 
utilizaram o mesmo método de ensino.   

IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS OBTIDOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DE 
ENXERTOS ÓSSEOS AUTÓGENOS
RAPHAELA CHRISTIANNE MAIA SOARES TORRES; BRUNA PALOMA DE 
OLIVEIRA; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; BRUNA CAROLI-
NE GONÇALVES DE VASCONCELOS; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; 
ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raphastorres@gmail.com

Palavras-chave: implante dentário; enxerto ósseo; reabsorção óssea

O avanço na área da Implantodontia trouxe a necessidade da utilização de enxertos ósseos na mandíbula e 
maxila, adequando-as à colocação dos implantes dentários. A utilização do enxerto ósseo autógeno é o ma-
terial de escolha que visa à recuperação do tecido ósseo para a instalação de implantes. O presente estudo 
tem como objetivo demonstrar as técnicas de enxerto ósseo empregados na reconstrução parcial ou total 
dos maxilares, bem como fazer uma avaliação das áreas doadoras do tecido ósseo. Em diversas situações, 
a maxila e/ou mandíbula não apresenta quantidade, altura ou volume ósseo suficientes para acomodar um 
implante, sendo isto frequentemente resultado de defeitos promovidos por trauma, patologias, cirurgias, 
extrações dentais ou reabsorção fisiológica. As reconstruções ósseas por meio dos enxertos visam a resta-
belecer a dimensão óssea adequada, permitindo a reabilitação através dos implantes dentários. O enxerto 
autógeno, devido às altas propriedades osteogênicas, osteoindutivas e osteocondutivas tem sido usado para 
aumento e reconstrução da crista alveolar, além de ser considerado o tratamento padrão para reconstrução 
dos maxilares. Dentre as áreas doadoras mais abordadas pela Odontologia na obtenção de fragmentos 
ósseos para enxertia, estão as do mento, região retromolar, túber da maxila, crista do osso ilíaco e calota 
craniana. Com isso os autores concluem que as técnicas de enxertos ósseos constituem boas alternativas 
para a reabilitação do paciente, possibilitando a instalação de implantes osseointegrados nos maxilares 
devolvendo a estética e sua capacidade funcional.

INFECÇÃO ODONTOGÊNICA COM ABSCESSO PALATINO ASSOCIADO A 
RESTOS RADICULARES SUPERIORES
LÍCIA MARIA SILVEIRA; SÉRGIO MENDES AMORIM; RAFAELA MORAES 
ABRANTES; ÉDILA KAYTH PEREIRA DA SILVA; WESLA SIQUEIRA ROCHA; 
MARCONI EDUARDO SOUSA MACIEL SANTOS
ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:li25_silveira@hotmail.com

Palavras-chave: infecção odontogênica; abscesso; aumento de volume

O abscesso é um acúmulo de pus num tecido localizado, formando uma cavidade delimitada por uma 
membrana de tecido inflamatório cuja parede interior exsuda o líquido purulento; dois principais fato-
res etiológicos podem desencadear um quadro de abscesso odontogênico: infecção de origem pulpar e/
ou periodontal. A maioria dos abscessos na cavidade bucal tem predominância na região vestibular, sendo 
indispensável a remoção da causa infecciosa. É necessário aplicar os conhecimentos anatômicos e de anes-
tesiologia, identificar a área na qual o anestésico irá atuar e verificar a técnica anestésica mais adequada 
para a realização do procedimento cirúrgico, promovendo uma analgesia ao paciente. Paciente do sexo 
masculino, leucoderma, 17 anos, procurou atendimento clínico apresentando aumento de volume na região 
de pré-molares superiores, onde o diagnóstico foi infecção odontogênica com abscesso palatino associado a 
restos radiculares. Foi realizada inicialmente uma terapêutica medicamentosa, porém, sem apresentar sinais 
de melhora, sendo encaminhado diretamente para o bloco cirúrgico, pois é um procedimento de urgência, 
iniciando os procedimentos com a técnica atraumática e anestesia local por bloqueio regional nas regiões 
do infra-orbitário, nasopalatino e palatino maior. A solução anestésica utilizada foi a Mepivacaína a 2% 
com Adrenalina 1:100.000, removendo os restos radiculares e o abscesso. O cirurgião-dentista deve ter um 
amplo conhecimento das estruturas anatômicas da área como também as técnicas e soluções anestésicas a 
serem utilizadas para um melhor conforto do paciente. Este trabalho foi apresentado através da confecção 
de uma maquete com placas de isopor, onde foi moldada uma cabeça com as estruturas anatômicas bem 
delineadas e a disseminação da solução anestésica demonstrada com luzes simulando os nervos com a 
propagação de impulsos nervosos. 

MODELOS DIDÁTICOS DO NERVO FACIAL: UMA INICIATIVA PARA O 
APRENDIZADO
ANDRELLE NAYARA CAVALCANTI LIMA DE ALMEIDA; AMANDA REGINA 
SILVA DE MELO; RENAN MACEDO CUTRIM; TÁSSIA FERNANDA LEAL DE 
LIMA; ELIZABETH LOUISY MARQUES SOARES DA SILVA; CARLA CABRAL 
DOS SANTOS ACCIOLY LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:drellenayara@hotmail.com

Palavras-chave: anatomia; morfologia; nervo facial

Atualmente novas tecnologias e técnicas estão sendo incorporadas na prática diária do estudo da anatomia 
humana. Pesquisas demonstram que aulas meramente expositivas, nas quais os alunos apenas veem e ou-
vem, são menos eficientes quando comparadas às que o aluno vê, ouve, interage e executa. Assim, o uso 
de métodos alternativos de ensino torna-se cada vez mais útil quando associado aos cadáveres humanos, 
procurando ser um recurso adicional, de forma a tornar a disciplina mais interativa. O objetivo deste traba-
lho foi descrever a construção de modelos para o nervo facial em crânios macerados, sendo desenvolvido 
no Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de graduação em Odon-
tologia. Foram utilizados cinco crânios secos, fios de arame revestido de plástico colorido, massa biscuit 
nas cores amarela e vermelha, cola superbond e verniz para madeira em spray. Inicialmente o crânio foi 
envernizado, após a secagem e com a ajuda de atlas e livros textos os alunos confeccionaram o trajeto do 
nervo facial na face, após a sua saída pelo forame estilomástóideo. Os fios foram utilizados na confecção 
dos ramos motores dos músculos correspondentes ao seu território de inervação, o biscuit amarelo para a 
glândula parótida e o biscuit vermelho para a musculatura. A construção dos modelos auxiliou na iden-
tificação prática dessas estruturas anatômicas, que nem sempre estão em perfeito estado de conservação 
nas peças cadavéricas. Os alunos tiveram a possibilidade de comparar e localizar o nervo facial com seus 
ramos, tomando a decisão de como representar cada estrutura anatômica, participando ativamente no pro-
cesso ensino-aprendizagem. Verificou-se que esse método foi um eficaz mecanismo para a compreensão 
das estruturas estudadas, auxiliando o aluno a desenvolver conceitos e memória, além da capacidade para 
comparar e diferenciar o objeto de estudo.

MUCOCELE DE LÁBIO INFERIOR: DEMONSTRAÇÃO ANESTÉSICA POR 
MEIO DE MACROMODELO
DANÚBIA MOURA SOARES; LÍGIA MÁRCIA SANTOS ARRUDA; MARCELA 
AMARAL LÔBO ADIR DE ALMEIDA; LOUISE MARIANE BARBOSA DA SILVA; 
MARCONI EDUARDO SOUSA MACIEL SANTOS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:danubiamsoares@hotmail.com

Palavras-chave: mucocele; lábio inferior; remoção cirúrgica; técnicas anestésicas

A mucocele é uma lesão comum das glândulas salivares caracterizada por um fenômeno de retenção ou 
extravasamento de muco entre os tecidos, normalmente associada a um trauma sobre o sistema de ductos 
excretores de saliva. Clinicamente pode apresentar-se com aspecto de vesícula ou bolha, superficial ou 
profunda, consistência mole ou flutuante, coloração azulada ou semelhante à mucosa, e predominantemente 
localizada no lábio inferior de crianças e adolescentes. O tratamento geralmente é cirúrgico, o que exige do 
profissional um bom diagnóstico e conhecimentos anatômicos e de técnicas anestésicas apropriadas. O tra-
balho tem por objetivo demonstrar e discutir, por meio de um macromodelo construído e desenvolvido em 
ateliê de barro, a anatomia, estomatologia e as possíveis técnicas anestésicas para uma remoção cirúrgica 
de uma mucocele em lábio inferior. O macromodelo foi idealizado junto à disciplina de Anestesiologia do 
quarto período da Faculdade ASCES como forma de desenvolver a criatividade aplicada ao conhecimento 
anatômico e de técnicas anestésicas. Optou-se por um macromodelo em barro que além de valorizar a cul-
tura de Caruaru-PE, reproduzisse estruturas anatômicas e também fosse possível criar uma interatividade 
por meio de fios de condução elétrica simulando os nervos e impulsos nervosos a serem bloqueados nas 
técnicas anestésicas. Deste modo, conclui-se que os conhecimentos integrados de anatomia, estomatologia, 
técnicas anestésicas, cirurgia e farmacologia podem ser desenvolvidos simultaneamente por meio de recur-
sos criativos que motivem o aprendizado e favoreçam a construção do conhecimento.
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MD19 PATOLOGANDO: JOGANDO E APRENDENDO PATOLOGIA ORAL
TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; ANIVALDO ANTUNES JÚNIOR; FLÁVIA 
MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ; CÉLIO ANTONIO DE SOUZA FILHO; 
DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tekagusmao@hotmail.com 

Palavras-chave: educação; didática; patologia oral

A aprendizagem compreende um processo de pesquisa tanto do aluno quanto do professor, os quais devem 
estar envolvidos nesse processo, desenvolvendo e participando de novas atividades de ensino, sobretudo aque-
las interativas que têm a possibilidade de funcionar como uma ferramenta didática. O objetivo deste trabalho 
é propor uma ferramenta didática para ser utilizada na memorização e revisão do conteúdo da disciplina de 
patologia oral. A atividade consiste num jogo de tabuleiro, proposto nas atividades da disciplina de patologia 
oral da UFPE, um tabuleiro com 130 espaços e cartelas, onde cada uma delas contém 20 informações de uma 
das principais patologias do complexo bucomaxilofacial ou de alguma síndrome. Cada aluno escolherá um 
peão e haverá um mediador para ler as informações da patologia representada na cartela. O participante irá 
escolher uma dica da cartela sorteada e logo após poderá palpitar sobre qual lesão a cartela se refere. Se acer-
tar, avança no tabuleiro o número de informações não reveladas; se errar passa a vez. Em algumas cartelas, há 
imagens microscópicas ou radiográficas. No tabuleiro há ainda espaços com a palavra “extra”, que consistem 
em casos clínicos, que refletem veracidade na vivência dos alunos nas clínicas, permitindo ao aluno avançar 
10 espaços caso acerte. Vencerá o jogo quem chegar primeiro com seu peão ao espaço marcado “fim”. Com a 
participação ativa, competitiva e divertida dos alunos, essa atividade poderá ser útil na consolidação do con-
teúdo ministrado e para que se esclareça alguma eventual dúvida, com o professor, do conteúdo ministrado.

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA CRIANÇAS ATRAVÉS DA CONFECÇÃO 
DE MATERIAIS DIDÁTICOS
GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BAR-
BOSA VASCONCELOS; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR; EDUARDO 
HENRIQUES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:geane_bandeira@hotmail.com 

Palavras-chave: promoção de saúde; crianças em idade escolar; educação em saúde bucal

A cárie dentária e as doenças periodontais ainda são os principais problemas que a odontologia preventiva tem 
abordado. Por serem problemas de saúde pública, a participação do cirurgião-dentista na execução de ativi-
dades educativas é fundamental para promover o que hoje se conceitua como saúde bucal. A apropriação do 
conhecimento sobre como as doenças aparecem e porque em algumas pessoas a evolução das mesmas é mais 
rápida e de difícil controle requerem muito mais que apenas a transmissão de informações. O trabalho apre-
senta um material didático criado por professores e alunos da disciplina de Odontologia Preventiva do curso 
de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco voltado para crianças em idade escolar. O material 
educativo teve por princípio ser de fácil manipulação, trazer assuntos cotidianos do processo saúde e doença 
das afecções bucais, e também, poder ser mediado por professores do ensino fundamental, técnicos de higiene 
dental, agentes comunitários de saúde ou cirurgiões-dentistas com atuação em Unidades de Saúde da Família. 
O material elaborado resultou em um caderno educativo, ricamente ilustrado e dividido em capítulos que 
apresentam conceitos e teorias, atividades e jogos a serem desenvolvidos com grupos de escolares. Os temas 
abordados foram higiene bucal, alimentação saudável, crescimento dentário e desenvolvimento facial, hábitos 
deletérios, como agir diante de traumatismos dentários. Ressaltou, ainda, o mecanismo de formação e desen-
volvimento da cárie e doença periodontal, para que as crianças aprendessem qual o sentido do cuidado com a 
higiene bucal. O material didático fornecido foi capaz de facilitar a condução das atividades educativas, ven-
cer a resistência à mudança e a apatia de alunos quando colocados diante de alguém de fora do meio escolar.

SISTEMAS MATRIZES - TIPOS, INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES
RENALLY BEZERRA WANDERLEY E LIMA; HUGO LEMES CARLO; ROBIN-
SOM VIÉGAS MONTENEGRO; ROSÂNGELA MARQUES DUARTE; ANA KARI-
NA MACIEL DE ANDRADE
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:renally_18@hotmail.com

Palavras-chave: sistema matriz; matriz individual; matriz universal

Os sistemas matrizes são dispositivos que substituem uma ou mais paredes ausentes em uma cavidade, possibili-
tando a reconstrução correta do contorno através de uma restauração. Possuem as seguintes características indis-
pensáveis: ser de fácil adaptação e fixação ao dente, proporcionar contorno correto, ser resistente à condensação 
ou inserção do material restaurador, estender-se ligeiramente abaixo da parede gengival e cerca de 1,5 mm acima 
da crista marginal, ser de fácil colocação e remoção, possibilitar reforço com godiva de baixa fusão, promover 
boa lisura da área proximal e ter espessura mínima para facilitar a restauração do contato. As funções desses 
sistemas são: permitir a condensação e inserção do material restaurador na cavidade, auxiliar a reconstrução 
do contorno anatômico proximal e permitir a correta restauração da relação de contato. A matriz bem adaptada 
diminui o risco de cárie recidivante, mantém a qualidade do espaço interproximal e facilita a correta higienização 
da área restaurada. Existem sistemas matrizes dos tipos universais e individuais e são sempre utilizadas em asso-
ciação com as cunhas de madeira anatômicas. Assim, o escopo desse trabalho é o de atualizar os profissionais da 
área odontológica, demonstrando como se confecciona e se instala vários tipos de sistemas matrizes existentes 
no mercado, sempre enfatizando suas indicações e limitações. Conclui-se que ao se utilizar os sistemas matrizes 
corretamente, as restaurações realizadas terão a sua longevidade aumentada devido ao restabelecimento adequa-
do do contorno e do contato do elemento dentário.

TICKET MÉDIO PROFISSIONAL - QUANTO CUSTA SUA HORA DE TRABA-
LHO? GESTÃO FINANCEIRA DO DENTISTA
ALDO FERNANDES DE ALBUQUERQUE BEZERRA JÚNIOR1-2; EVERALDO 
PINHEIRO DE ANDRADE LIMA1
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aldobezerra@uol.com.br

Palavras-chave: custos; marketing; finanças

Apresentar ao Cirurgião-Dentista que atua na Implantodontia uma maneira de utilizar os atuais recursos de infor-
mática na administração e no marketing do consultório, minimizando seu custo e melhorando sua qualidade de 
vida. Considerando a administração adequada do consultório ponto fundamental para o sucesso do profissional, 
e que o cirurgião-dentista que exerce a Implantodontia não tem formação especifica, tentaremos sensibilizá-lo 
do mínimo a ser feito, com uma visão empreendedora, para influenciar no desenvolvimento do serviço prestado, 
fluxograma e rotinas desempenhadas pelo pessoal auxiliar, controle financeiro das contas, avaliação dos custos 
de serviços realizados enfatizando os custos fixos e variáveis, com relação à agenda e o número de cadeiras do 
consultório, capacitação técnica-profissional, devido à alta competitividade na Implantodontia. Apresentaremos 
recursos de Marketing para melhorar o relacionamento com os clientes na prestação de serviços de Implantodon-
tia; isto é muito facilitado com a utilização da informática, indispensável; mostraremos a realização de marketing 
direto através de apresentações eletrônicas e indireto com malas diretas e outros recursos de mídia. Contudo, 
devemos destacar até onde devemos ir e quando e a quem delegaremos tarefas mais avançadas, pois a dinâmica 
tende a envolver e desviar o Cirurgião-Dentista de sua área; neste momento terceirizamos para continuarmos 
desenvolvendo e viabilizar uma prática da Implantodontia controlável clinicamente.

USO DE PROTOTIPAGEM EM IMPLANTODONTIA
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; ALINE KARLA ALBUQUERQUE SILVA; ANA 
CAROLINE PEREIRA LEANDRO; LEONARDO CAVALCANTI BEZERRA DOS 
SANTOS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gledsonporciuncula@hotmail.com

Palavras-chave: prototipagem; guias cirúrgicos; biomodelos

A prototipagem rápida é baseada no princípio da construção de um modelo 3D, camada por camada, tendo 
como objetivo uma cópia em escala real da região anatômica escolhida. Em Odontologia apresenta muitas 
vantagens e benefícios que justificam seu uso, principalmente em casos cirúrgicos, com destaque para a 
implantodontia, pois permite a visualização 3D, planejamento e simulação cirúrgica, beneficia o diagnós-
tico e prognóstico, aumenta a segurança do operador, oferece melhor previsibilidade, além de facilitar 
a orientação pré-operatória. Imagens digitalizadas são uma rotina na prática odontológica. Tomografias 
computadorizadas e modelos de estudo são arquivados e esses dados poderão ser utilizados na produção de 
protótipos, tendo por objetivo a confecção de próteses e guias cirúrgicos que podem ser adaptados à mucosa 
oferecendo uma melhor praticidade. Este trabalho tem por finalidade demonstrar a utilização de forma sim-
ples e objetiva, enfatizando a precisão da técnica, suas vantagens e desvantagens. Utiliza um computador 
com software cirúrgico em odontologia, adequado para confecção de modelos 3D, comparando com bio-
modelos confeccionados pela técnica da Impressão tridimensional utilizados em implantes odontológicos. 
A prototipagem em Odontologia chegou para tornar o tratamento odontológico mais eficiente; acredita-se 
que tornar esta técnica uma rotina diminuindo custos seja o grande desafio, oferecendo cirurgias odontoló-
gicas pouco traumáticas com o menor grau de risco possível.

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES NO RESTABELECIMENTO 
ESTÉTICO E FUNCIONAL DE DENTES MANCHADOS POR DIAMINOFLUO-
RETO DE PRATA
GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; MARLLUS VINICIUS BEZERRA DE OLI-
VEIRA; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BARBOSA VASCONCELOS; ARNAL-
DO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
EDUARDO HENRIQUES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:geane_bandeira@hotmail.com

Palavras-chave: agentes cariostáticos; dentes escurecidos; estética

A cárie dental ainda é a doença que mais prevalece na cavidade bucal. Em se tratando de populações de 
baixa renda, a doença comumente aparece em crianças de tenra idade, de forma crítica e severa. Como 
o manejo em pacientes muito jovens é dificultoso, as opções de tratamento são limitadas. Neste cenário, 
os agentes cariostáticos podem ser destacados devido ao baixo custo, fácil aplicação, dispensarem a uti-
lização de anestesia e brocas, não destruírem a estrutura dos dentes afetados, o que resulta em uma opção 
de tratamento segura e indolor. O diaminofluoreto de prata é o principal destes agentes, já que pode ser 
utilizado em larga escala na odontologia preventiva. Por outro lado, o escurecimento que causa nas áreas 
desmineralizadas é reportado como importante fator negativo para sua indicação. O objetivo deste trabalho 
é demonstrar o restabelecimento estético e funcional através de materiais restauradores em dentes escure-
cidos após a utilização de diaminofluoreto de prata. Trinta elementos dentários, decíduos e permanentes, 
anteriores e posteriores, provenientes do banco de dentes humanos da Universidade Federal de Pernambuco 
foram submetidos à aplicação de diaminofluoreto de prata em solução, cujas concentrações foram de 12% 
e 30%.  Uma vez que o manchamento se fez presente, características como o grau de escurecimento, a 
localização, a profundidade e o comprometimento funcional das lesões foram determinantes para a escolha 
do material restaurador que melhor se adequasse à situação apresentada. Nesse sentido, as opções utilizadas 
foram cimento de ionômero de vidro ou resina composta. As restaurações com ionômero de vidro e resina 
composta representaram uma alternativa esteticamente viável no tratamento de dentes manchados pelo 
diaminofluoreto de prata.

VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO FORAME MANDIBULAR: TÉCNICAS DE BLO-
QUEIO DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR E DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS 
TOPOGRÁFICAS DESTA REGIÃO
BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS; ELMA MARIANA VER-
ÇOSA DE MELO SILVA; RAPHAELA CHRISTIANNE MAIA SOARES TORRES; 
BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE; 
GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:buzynhaa@hotmail.com

Palavras-chave: técnicas anestésicas; nervo alveolar inferior; forame mandibular

As principais causas de insucessos no bloqueio dos nervos alveolar inferior, de acordo com Marzola (2005), 
a variação anatômica da altura do forame da mandíbula na face lingual do ramo, a necessidade de maior 
profundidade de penetração nos tecidos moles, nervo bífido, deposição da solução anestésica no nível 
abaixo do forame da mandíbula, inervação suplementar proveniente dos nervos aurículo-temporal, milo 
hiódeo e possivelmente do plexo cervical, além de dose inadequada de solução anestésica. Para obtermos 
sucesso em nossos procedimentos anestésicos devemos identificar os pontos intra-orais mais usados para 
localização do forame da mandíbula: a borda anterior do ramo mandibular, a linha oblíqua interna, o liga-
mento pterigomandibular e o plano oclusal dos molares inferiores, onde a posição do forame da mandíbula 
pode ser afetada por variações na largura do ramo ascendente, largura do arco da mandíbula e inclinação 
do ângulo da mandíbula. Temos como objetivo mostrar técnicas e meios para facilitar a localização do 
forame mandibular em peças cadavéricas, determinando pontos de reparo anatômicos que irão determinar 
um efetivo bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual e bucal, a fim de diminuir, através do conhecimento 
anatômico da área e de suas variações, insucessos neste tipo de anestesia. Serão mostradas, através de peças 
anatômicas, fotos e esculturas, técnicas anestésicas intra e extra-orais de bloqueio regional do nervo alve-
olar inferior, lingual e bucal, bem como a disposição da musculatura relacionada. É de grande importância 
essa exposição para auxiliar aos acadêmicos de Odontologia e aos cirurgiões-dentistas no efetivo bloqueio 
dos nervos citados, evitando acidentes anestésicos e desconforto ao paciente.
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AÇUCAR: O FATOR PRIMÁRIO DA CÁRIECASSIANA MARIA DA SILVA; JA-
CKSON JOSÉ DE SOUZA; VALDA LÚCIA LIMA DA SILVA; THIAGO ALLISON 
SALES DAMASCENO; JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ARNOLDO VASCON-
CELOS DE ALENCAR FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:cssnmariadasilva@gmail.com

Palavras-chave: cárie dental; açúcar; ácido láctico

Estudos do professor Aubrey Sheiham do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universida-
de de Londres, o açúcar é o principal responsável pelos problemas de cárie em adultos e crianças. Para ele, 
a cárie, como qualquer outro mal, pode ser provocada por vários agentes, por isso seu caráter multifatorial. 
Os estudos não negam a presença de outros fatores, causadores da doença, porém são apenas adicionais aos 
danos devastadores que o açúcar é capaz de causar aos dentes. De acordo com o professor Sheiham, níveis 
de sacarose acima de 28 gramas por dia podem ser considerados como agentes tóxicos para os dentes. O 
estabelecimento da inter-relação existente entre a quantidade de sacarose consumida e a ocorrência de 
cáries, tanto em animais como em seres humanos, a ação da produção da lesão cariosa deve-se, sobretudo, 
à produção de ácido láctico que vai provocar uma desmineralização do dente, facilitando a autuação das 
bactérias. As pesquisas demonstraram que a síntese extracelular de polissacarídeos da placa bacteriana é 
dependente da alta concentração de sacarose. Uma dieta a base de sacarose faz aumentar a incidência da 
cárie quando consumido, atingindo níveis elevados na época de formação dos dentes na infância e ado-
lescência. Esse estudo conclui ainda que a sacarose como causadora da cárie, é mais danosa que o amido. 
Como há uma forte correlação entre a quantidade e a frequência do consumo de sacarose, o decréscimo 
na quantidade ingerida estaria associado com o decréscimo na frequência da ingestão. A diminuição do 
produto pela metade, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, só traria benefícios. A quantidade 
referente a 28 gramas consumidas por pessoa por dia, por mais que seja tolerável ainda é grande assim, 
qualquer quantidade acima destes padrões pode ser considerada tóxica à saúde bucal. A recomendação da 
OMS para redução do consumo de açúcar está baseada principalmente no fato de que as dietas com altos 
índices de sacarose só tendem a fazer mal á saúde.

INFLUÊNCIA DO CHÁ DE ROMÃ (PUNICA GRANATUM) NO CONTROLE DA 
PLACA BACTERIANA EM LIGAS ORTODÔNTICAS
LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA; LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA; LU-
CIANE SILVA LOPES; SILVANA AMADO LIBÉRIO
UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:leticia-pereira90@hotmail.com

Palavras-chave: ligaduras ortodõnticas; biofilme; chá de romã

A Fitoterapia não é uma prática atual, sendo há muito empregada no tratamento e prevenção de processos 
patológicos, especialmente entre as populações dos países de média e baixa renda. Os fitoterápicos con-
sistem em substâncias obtidas a partir do substrato de plantas, constituindo uma alternativa aos fármacos 
alopáticos. Ademais, são meios economicamente viáveis e, por vezes, com menor efeito colateral, tendo 
ganhado o reconhecimento do seu caráter científico pela Organização Mundial da Saúde e podendo ser 
utilizados como medicamentos artesanais (chás, soluções e comprimidos). Na Odontologia, enfrenta-se um 
problema relacionado ao controle da placa bacteriana, principalmente nos pacientes usuários de aparelho 
ortodôntico, que se constitui um obstáculo para higienização correta e sítio extra de aderência microbiana. 
Estudos têm demonstrado que as ligaduras elásticas que fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes, conhe-
cidas pelas vantagens de sua utilização (fácil manuseio e higienização, conforto, biocompatibilidade e es-
tética) são os componentes que apresentam maior aderência e colonização bacteriana. Nesse sentido, o uso 
de chá de romã (Punica granatum) tem sido apontado como eficaz no controle da aderência de bactérias em 
ligas ortodônticas. Através de uma Revisão atualizada da Literatura, este estudo pretende abordar a eficácia 
do uso do chá de infusão da folha de romã em ligaduras elásticas como meio de prevenir a colonização 
bacteriana e, consequentemente, reduzir a formação de biofilme nos usuários.

CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR NAS FÓRMULAS INFANTIS E O RISCO DE FLU-
OROSE DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
SYLVIA DE ARAÚJO PAES SOUZA; MARIA EDUARDA PINTO GALDINO MAR-
QUES; ADEANE LOUREIRO; ANDRÉ COELHO LOPES; NATANAEL BARBOSA 
DOS SANTOS
UFAL, MACEIO, AL, BRASIL.
e-mail:sylvia_glp@hotmail.com

Palavras-chave: fórmulas infantis; flúor; fluorose

Ainda que o aleitamento materno represente o método de nutrição mais recomendado e aceito de alimen-
tação infantil, algumas razões, por vezes, impedem a sua utilização. Atualmente tem sido observado um 
crescente consumo de fórmulas infantis, durante a primeira infância, como alternativa, principalmente em 
consequência do desmame precoce ou não, que promove a substituição do leite materno por produtos 
industrializados. A ingestão desses produtos é altamente variável e, alguns recém-nascidos e crianças po-
dem ingerir quantidades consideravelmente maiores que a ingestão média, na idade em que o esmalte está 
suscetível à fluorose. O objetivo do presente estudo é avaliar, através de revisão de literatura, os teores de 
flúor em fórmulas infantis e o risco de desenvolvimento de fluorose dentária. Tais produtos não apresentam 
informações sobre a concentração de flúor em suas embalagens e podem ser importantes contribuintes 
para o consumo diário de flúor, tendo em vista que, mesmo em regiões onde não há abastecimento de água 
fluoretada, os indivíduos estão expostos a outras fontes sistêmicas da substância, que pode acarretar não 
só a um comprometimento estético, mas também a danos funcionais. A reconstituição dessas formulações 
com água fluoretada pode aumentar os níveis de ingestão de flúor e, consequentemente, o risco de fluorose 
dentária, tendo em vista a presença desse componente químico em diversas fontes da dieta líquida e sólida, 
causando, assim como a água fluoretada, aumento da concentração de flúor na saliva.

ABORDAGEM IMEDIATA DE FRATURA COMINUTIVA POR PAF: RELATO DE 
CASO
ALEX SANDRO LOURENÇO LEITE; DAYANA HELENA DA SILVA; DANIELA 
DE OLIVEIRA; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LUCAS ALEXANDRE DE 
MORAIS SANTOS; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
1.UPE/FOP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:alexparna@yahoo.com.br

Palavras-chave: fratura; projétil de arma de fogo; tratamento

A face, nas agressões físicas, geralmente é a área mais atingida e devido ao aumento de violência urbana 
interpessoal, as lesões maxilofaciais causadas por arma de fogo têm se tornado rotina nos hospitais de 
emergência. Portanto, o especialista em cirurgia bucomaxilofacial deve estar bem preparado para que, 
numa situação de emergência, possa chegar ao diagnóstico correto e consequentemente implementar a tera-
pêutica mais adequada ao caso. No atendimento inicial às vítimas de ferimento facial causado por projétil 
de arma de fogo (PAF), é fundamental instaurar o protocolo ATLS, verificando a permeabilidade das vias 
aéreas, a respiração e ventilação e a circulação com controle de hemorragias. No tocante ao tratamento 
cirúrgico das fraturas por arma de fogo, alguns autores defendem uma conduta mais conservadora que 
consiste na redução fechada via bloqueio maxilomandibular e reparação das lesões em tecido mole. Outras 
abordagens caso necessárias seriam postergadas para um segundo tempo cirúrgico após o procedimento 
inicial. Entretanto, existem outros autores que defendem o tratamento imediato, fundamentado na redução 
aberta e fixação interna funcionalmente estável, possibilitando a reintegração do paciente à sociedade de 
forma mais rápida com menor morbidade. O presente trabalho relata um caso clínico de um paciente de 15 
anos, vítima de projétil de arma de fogo em 1/3 inferior da face, atendido no Hospital da Restauração-PE, 
e submetido a tratamento cirúrgico imediato com aplicação de material de fixação funcionalmente estável.

GERMECTOMIA POR INDICAÇÃO ORTODÔNTICA: RELATO DE CASO
ALINE BRITO ALVES DA SILVA1; AMANDA LÚCIA EVANGELISTA DE LIMA1; 
MARIA CAROLINA PEREIRA GUIMARÃES1; DAYANA HELENA DA SILVA1; LU-
CAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2

1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA FACE, RECIFE, PE, 
BRASIL.
e-mail:alinezynha@msn.com

Palavras-chave: exodontia; germe dental; ortodontia

As inclusões e semi-inclusões dentais podem estar associadas a complicações tais como presença de cárie, 
reabsorções das raízes dos dentes vizinhos, formação de lesões patológicas, dores, dificuldade de movi-
mentação ortodôntica e ainda quadros infecciosos. A fim de tratar esses problemas precocemente, alguns 
autores, recomendam a germectomia, a qual consiste na exodontia precoce destes dentes, durante o período 
no qual a raiz ainda não está formada, sendo realizada aproximadamente dos 9 aos 18 anos de idade, 
variando de acordo com o paciente. Dentre as vantagens desta técnica estão ausência de raízes do dente a 
ser extraído, facilitando a extração do elemento dentário, menor quantidade de osteotomia, menor risco de 
parestesia, maior elasticidade do osso, cicatrização por primeira intenção e reparação mais rápida, por se 
tratar de um procedimento realizado em pacientes jovens. Como desvantagem a germectomia teria como 
dificuldade o fato de convencer a criança ou adolescente, e até mesmos os pais do paciente, a receber um 
ato cirúrgico. É interessante lembrar, que para o paciente extrair precocemente algum germe dental é neces-
sária a avaliação por um ortodontista, para verificar a possibilidade de exclusão destes dentes em possíveis 
tratamentos ortodônticos. O presente trabalho relata um caso clínico de um paciente de 16 anos, atendido 
no Hospital da Face-PE, encaminhado por um ortodontista, para a realização de uma germectomia de um 
elemento supranumerário localizado entre os elementos dentais 35 e 36.

FRATURA DO RAMO MANDIBULAR VIA INTRABUCAL 
ALINE BRITO ALVES DA SILVA1; ANA ELISA JORDÃO DE ALMEIDA SOUTO1; 
DAYANA HELENA DA SILVA1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2; HUGO 
FRANKLIN DE OLIVEIRA2; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI1

1.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇAO, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:alinezynha@msn.com

Palavras-chave: mandíbula; trauma; via intrabucal 

A mandíbula é um osso frequentemente atingido por traumas, podendo resultar em fraturas, ocasionados 
principalmente por acidentes automobilísticos, visto que é um osso bastante resistente e necessita de um 
trauma relativamente intenso para fraturá-lo, mas também pode ser consequência de agressão física, aci-
dentes de trabalho, prática desportiva, ferimento por arma de fogo, doenças metabólicas e tumores. As 
fraturas mandibulares podem ocorrer com maior frequência nas regiões de ângulo, côndilo, região molar, 
região mentoniana, sínfise, canino, ramo e processo coronóide. As fraturas de ramo mandibulares são as 
mais infrequentes devido à proteção dos tecidos moles e músculos e, quando ocorre, não há limitação de 
movimento grave, mas apresenta edema. De forma geral, as fraturas de mandíbula não diferem das fraturas 
de outros ossos do esqueleto com relação à etiologia e aos princípios gerais de tratamento, existindo diver-
sas formas de terapêuticas, podendo ser utilizado diversos tratamentos. A redução das fraturas de mandíbula 
pode ser realizada por técnicas abertas ou fechadas, assim como a via escolhida de acesso, quando por 
técnica aberta pode variar, objetivando, principalmente, a restauração da função e estética mandibular. O 
presente trabalho ilustra um caso clínico de um paciente, vítima de agressão física, apresentando fratura do 
ramo mandibular tratada via intrabucal pelo método de redução aberta e fixação interna rígida, atendindo 
na urgência do Hospital da Restauração-PE.
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P007 EMINECTOMIA: INDICAÇÕES E TÉCNICA CIRÚRGICA
ALINE MAYARA DE FRANÇA SILVA; PATRÍCIA MENDONÇA BORBA; REN-
NAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS; ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE 
FREITAS; SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UPE, CAMARAGIBE, 
PE, BRASIL.
e-mail:alinem.franca@hotmail.com

Palavras-chave: luxação da articulação temporomandibular; eminectomia; técnica cirúrgica.

A luxação da articulação temporomandibular é caracterizada pelo deslocamento do côndilo localizando-se 
anteriormente á eminência articular e assim havendo bloqueio em retornar a sua posição inicial. Isto é de-
corrente nas ações de máxima abertura bucal, bocejos ou traumas. Durante a luxação, observam-se diversas 
características clínicas, entre elas a incapacidade de fechar a boca, protrusão do mento, salivação excessiva, 
dificuldade de falar, dor em graus variáveis, tensão da musculatura mastigatória, além da depressão pré-
-auricular. A literatura cita vários tipos de tratamento, entre eles a eminectomia. Esta técnica cirúrgica 
tem como finalidade proporcionar uma função normal para as articutlações temporomandibulares, possi-
bilitando movimentos do côndilo para anterior e posterior com a eliminação de um obstáculo mecânico. 
As indicações cirúrgicas envolvem tanto pacientes com fossa glenóide profunda e eminência alta, quanto 
aqueles com eminências rasas. Em se tratando de pacientes com eminências altas e fossas profundas, a 
eminectomia se constitui no tratamento de escolha. Este método também é utilizado para casos de artrose 
de ATM, podendo ainda ser útil para ortodontistas diante das dificuldades provenientes de uma inclinação 
profunda do tubérculo articular. A seleção criteriosa dos pacientes a partir da correta indicação e o acompa-
nhamento pós-operatório minucioso são pontos fundamentais para que a técnica seja eficaz. Este trabalho 
tem por objetivo relatar quais são as indicações da eminectomia e sua técnica cirúrgica.

ABORDAGEM CIRÚRGICA DE FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO: 
RELATO DE CASO
AMANDA LÚCIA EVANGELISTA DE LIMA1; DANIELA DE OLIVEIRA1; DAYA-
NA HELENA DA SILVA1; JOSIMÁRIO JOÃO DA SILVA1; DIOGO LUIZ BASTOS 
BRAINER1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2

1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL SÃO MARCOS, RECIFE, PE, 
BRASIL.
e-mail:amandalima2006@oi.com.br

Palavras-chave: fratura; complexo zigomático; trauma

O complexo zigomático, em razão da sua posição projetada na face, é sede frequente de traumatismos, sen-
do uma das regiões mais atingidas, que pode ser decorrente de agressões físicas, acidentes de trânsito e es-
portivos. O complexo zigomático relaciona-se com diversos ossos, cavidades e tecidos da face. Os traumas 
na região do zigomático não são necessariamente de grande intensidade, porém muitas vezes se apresentam 
sob a forma de disjunções, isto é, separação do zigomático dos ossos a ele unidos pelas suturas, que são os 
pontos frágeis não só do zigomático como também dos outros ossos da face. As fraturas orbitais são as que 
mais têm chances de se tornar complexas, devido à anatomia da região. O processo orbital do zigomático 
forma parte do assoalho da órbita, separando a cavidade orbital do seio maxilar. Paciente J.A., do sexo mas-
culino, 31 anos, foi encaminhado ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do Hospital 
São Marcos, em Recife-PE, relatando queda de da própria altura, apresentando edema e equimose perior-
bital direita. Ao exame extraoral verificou-se afundamento da região malar direita, ausência de qualquer 
alteração visual e limitação de abertura bucal. Aos exames de imagens, observou-se fratura do complexo zi-
gomático direito, acometendo a margem infraorbital e os processos zigomaticotemporal, zigomaticofrontal, 
e zigomaticomaxilar. Foi instituída a redução aberta (acessos frontozigomatico e acesso vestibular maxilar) 
seguida de fixação interna rígida (03 placas do sistema 1.5 mm e 12 parafusos de titânio). Após oito meses, 
o paciente encontra-se em proservação, tendo sido alcançado o restabelecimento funcional.

FECHAMENTO DA COMUNICAÇÃO BUCOSINUSAL COM BOLA DE BICHAT: 
RELATO DE CASO
ANA ELISA JORDÃO DE ALMEIDA SOUTO; ALEX SANDRO LOURENÇO LEI-
TE; DAYANA HELENA DA SILVA; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; HUGO 
FRANKLIN DE OLIVEIRA; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:aninha_elisa13@hotmail.com

Palavras-chave: comunicação; bucosinusal; bola de bicha

A comunicação do seio maxilar com a cavidade bucal é comum, em extrações de elementos dentários 
superiores posteriores cujas raízes possuem íntima relação com o seio maxilar. Tal comunicação também 
pode ser acarretada por outros fatores etiológicos, como destruição do seio por lesões periapicais e remoção 
de cistos e/ou tumores do palato ou do seio maxilar. Quando a fístula buco-sinusal é menor do que 2mm 
de diâmetro o tratamento mais indicado é a estabilização do coágulo e preservação do mesmo no local da 
extração com o auxílio de uma sutura bem realizada, normalmente essa pequena fístula fecha-se espontane-
amente. Porém quando ela tem mais de 3mm ou quando há inflamação no antro ou na região periodontal, 
a comunicação frequentemente persiste. Em casos de instalação prévia de uma sinusite, primeiramente 
trata-se a mesma antes da realização do procedimento cirúrgico. O uso do corpo adiposo bucal (CAB) como 
enxerto pediculado tem conquistado seu espaço na área da cirurgia buco-maxilo-facial por ser um método 
cirúrgico seguro e eficaz, pois esse elemento apresenta fácil acesso e um rico suprimento sanguíneo. Essa 
técnica cirúrgica é vantajosa, pois apresenta alto índice de sucesso, baixo risco de infecção, e proporciona 
um pós-operatório confortável para o paciente. Além de poder ser realizada sob anestesia local, sem cica-
trizes visíveis, causar baixa morbidade e sem perda de profundidade de sulco. O presente trabalho relata 
um caso clínico de um paciente de 26 anos, atendido no Hospital da Face-PE, que apresentava uma comu-
nicação bucosinusal de 6 meses de evolução e que foi fechada através da confecção do retalho pediculado 
da bola de Bichat. 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SEQUELA DE FRATURA BLOW-OUT PURA
ANA ELISA JORDÃO DE ALMEIDA SOUTO; ALEX SANDRO LOURENÇO LEI-
TE; DAYANA HELENA DA SILVA; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LU-
CAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO 
VASCONCELOS
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:aninha_elisa13@hotmail.com

Palavras-chave: fratura; blow-out pura; tratamento cirúrgico

As fraturas de órbita do tipo blow-out ocorrem quando há colapso do assoalho ou da parede medial da órbi-
ta, gerando perda do conteúdo ocular, consequente da herniação da gordura infraorbital para o seio maxilar 
ou para a região das células etmoidais. É resultante de traumas diretos sobre o globo ocular ou os rebordos 
orbitários, causando sua distorção e aumento da pressão intra-orbitária. Existem duas classificações para 
as fraturas blow-out: as puras, caracterizadas pela ausência de fratura do rebordo orbital, com herniação 
da gordura infraorbital e as não-puras, caracterizadas pela ocorrência de fratura da borda infra-orbitária 
junto com a explosão do assoalho, ocasionando perda do conteúdo ocular. É necessário um exame clinico 
e diagnóstico por imagem minucioso. Durante a inspeção podemos observar assimetrias faciais, edemas, 
equimoses e hematomas. Em relação aos globos oculares, a ação muscular também deve ser avaliada. Den-
tre os sinais e sintomas o paciente pode vir a apresentar eno ou exoftalmia, diplopia, distúrbios sensoriais, 
até amaurose, em virtude de trauma sobre o nervo óptico. O exame de imagem padrão-ouro é tomografia 
da órbita, onde se pode avaliar a fratura precisamente nos planos sagitais, coronais e axiais. O acesso pode 
ser realizado pelas incisões transconjuntivais, subciliares ou subtarsais e a orbita pode ser reconstruída por 
uma infinidade de materiais, destacando-se as telas de titânio. O presente trabalho relata um caso clínico 
de um paciente de 68 anos, com diplopia persistente no olho esquerdo, transcorridos 90 dias de um trauma 
periorbital decorrente de agressão física. Após exames de imagem foi constatada uma fratura complexa 
do 1/3 médio de face, com comprometimento bilateral dos assoalhos orbitais. Em seguida o paciente foi 
conduzido a uma reconstrução do assoalho orbital esquerdo com tela de titânio e não apresentou qualquer 
queixa visual no período de um ano de proservação.

LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA: UMA ALTERNATIVA NO TRATAMEN-
TO DA MUCOSITE ORAL
ANA RAQUEL ROCHA1; KLYVIA JULIANA ROCHA DE MORAES2; JARDESON 
JOAQUIM BEZERRA1; RICARDO VIANA BESSA NOGUEIRA3; JANAINA AN-
DRADE LIMA SALMOS DE BRITO3

1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UFAL, 
MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: mucosite oral; laser; tratamento antineoplásico

A mucosite oral (mo) é um efeito da terapia antineoplasica e consiste em uma reação inflamatória inibidora 
do tum over celular. A mo é uma das principais consequências do tratamento antineoplásico e geralmente 
surge na segunda semana de tratamento, sendo definida como inflamação e/ou ulceração dolorosa da mu-
cosa oral com formação de uma pseudomembrana. A sintomatologia é variável, podendo comprometer de-
glutição, ingestão de alimentos, higiene oral e até a comunicação. Há casos onde a severidade da mucosite 
obriga a interrupção temporária do tratamento antineoplásico, resultando numa perda substancial para o 
paciente. Sua incidência e severidade são influenciadas por variáveis do paciente e protocolo de tratamento 
utilizado. Assim, costuma ser mais agressiva nos casos onde há necessidade de quimioterapia neoadjuvante 
à radioterapia sendo uma fonte potêncial de infecções com risco de morte para o paciente. Os métodos 
profiláticos e terapêuticos propostos para o seu tratamento consistem na aplicação tópica e/ou sistêmicas de 
anestésicos, drogas, antiinflamatórias, agentes antimicrobianos e laseres. Entre os pacientes que recebem 
radioterapia na região de cabeça e pescoço, praticamente todos desenvolverão algum grau de mucosite, 
sendo a atuação do cirurgião-dentista decisiva para a manutenção da saúde bucal do paciente. A mucosite 
oral é um problema clinico de difícil controle, assim o objetivo dessa revisão de literatura é atualizar os 
cirurgiões-dentistas quanto à sua etiopatologia, curso clínico e opções de tratamento.
 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE ZIGOMA – RELATO DE CASO
ANDRÉ COELHO LOPES1; LUIZ ARTHUR BARBOSA DA SILVA1; RAUL MES-
SIAS LESSA1; LUCIANO SCHWARTZ LESSA FILHO2

1.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.UNIT, ARACAJÚ, SE, BRASIL.
e-mail:andrecoelholopes_1@hotmail.com

Palavras-chave: trauma de face; zigoma; diagnóstico e terapêutica

O complexo zigomático, em razão da sua posição projetada na face, é sede frequente de traumatismos, 
sendo uma das estruturas ósseas faciais mais sujeita a fraturas. Agressões físicas, acidentes automobilís-
ticos, quedas e acidentes desportivos são os principais fatores etiológicos das fraturas dessa estrutura. O 
tipo e a severidade da lesão, deformidades estéticas significativas e a presença de outras fraturas faciais, 
influenciam na modalidade da terapêutica empregada. O cirurgião bucomaxilofacial deve procurar obter a 
história do trauma (tipo, intensidade, tempo decorrido), realizar o exame físico criterioso e solicitar exames 
de imagem. Através da reunião desses dados, será possível determinar o correto diagnóstico e, a partir 
daí, estabelecer a conduta terapêutica mais indicada para cada caso específico. O presente trabalho expõe 
um caso clínico-cirúrgico de fratura de osso zigomático, da paciente J.M.L, 30 anos, que deu entrada na 
Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca-AL, 8 dias após ser vítima de agressão física doméstica. 
A mesma queixou-se de epistaxe e edema, nos primeiros dias após a agressão, sintomatologia dolorosa ao 
toque e afundamento na área. Através da realização de exames de imagem, incluindo tomografia compu-
tadorizada, foi possível constatar a presença de traço de fratura na região de processo maxilar do zigomá-
tico. A paciente foi submetida a procedimento cirúrgico sob anestesia geral. Foi realizado acesso cirúrgico 
intraoral no fundo de sulco e fixação rígida da fratura, com êxito, através de osteosíntese promovida por 
miniplacas e parafusos de titânio. O controle pós-operatório ocorreu dentro dos padrões de normalidade, 
sendo restabelecidas as características anátomo-funcionais. 
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P013 OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DOS 
BIFOSFONATOS
ARYADNNE MARIZA RIBEIRO DE VASCONCELOS1; ALLAN ULISSES CARVA-
LHO DE MELO2; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO3; FLÁVIA CALÓ DE AQUINO 
XAVIER4; THIAGO NUNES PEDROSA5; GEORGE BORJA DE FREITAS6

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 3.UNITAU, TAU-
BATÉ, SP, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 5.USP, SÃO PAULO, SP, 
BRASIL; 6.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:aryadnne_mariza@hotmail.com

Palavras-chave: osteonecrose; maxilares; bifosfonatos

A osteonecrose dos maxilares por bifosfonatos manifesta-se como osso necrótico exposto em pacientes sob 
tratamento atual ou prévio com estes medicamentos e sem nenhuma história de radioterapia no complexo 
maxilomandibular. Os bifosfonatos constituem uma classe de medicamentos que é indicada no controle de 
doenças malignas que causam excessiva reabsorção óssea, tais como mieloma múltiplo e metástases ósseas 
e para controle de desordens benignas como a doença de Paget e osteoporose. O objetivo deste trabalho 
foi realizar uma revisão da literatura sobre fisiopatologia, aspectos clínicos, terapêuticos e preventivos 
desta condição. O desconhecimento dos pacientes e dos profissionais da saúde, principalmente médicos e 
cirurgiões-dentistas, sobre a osteonecrose dos maxilares advinda do uso dos bifosfonatos é preocupante, 
pois se trata de uma patologia de grande morbidade que diminui drasticamente a qualidade de vida dos 
pacientes. Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas PubMed e SciELO, 
no período entre 2006 e 2011, com os descritores bisphosphonate (bifosfonatos) e osteonecrosis (osteone-
crose) combinados. Os estudos publicados sobre osteonecrose dos maxilares por bifosfonatos apresentam 
baixo nível de evidência científica visto que se tratam, predominantemente, de artigos do tipo relatos de 
caso ou séries de casos, revisões narrativas e opiniões de especialistas. Concluiu-se que os pacientes em 
tratamento com bisfosfonatos devem ser alertados sobre os riscos envolvidos e orientados a procurar um 
cirurgião-dentista antes, durante e após o início da terapia de modo a prevenir, diagnosticar e tratar da 
melhor forma possível esta complicação de difícil controle que diminui significativamente a qualidade de 
vida daqueles que são por ela afetados.

CÂNCER DE LARINGE: O QUE O CIRURGIÃO-DENTISTA PRECISA SABER
ARYADNNE MARIZA RIBEIRO DE VASCONCELOS1; CYNTIA FERREIRA RI-
BEIRO2; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO3; FLÁVIA CALÓ DE AQUINO 
XAVIER4; THIAGO NUNES PEDROSA5; GEORGE BORJA DE FREITAS6

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UNIT, ARA-
CAJU, SE, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 5.USP, SÃO PAULO, SP, 
BRASIL; 6.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:aryadnne_mariza@hotmail.com

Palavras-chave: câncer; laringe; diagnóstico

O cirurgião-dentista é, antes de tudo, um profissional de saúde e, portanto, deve conhecer as principais 
patologias que afetam o organismo, principalmente na região de cabeça e pescoço, de modo que possa 
levantar suspeitas e encaminhar corretamente seus pacientes para a especialidade médica mais apropriada. 
O objetivo deste artigo é fazer uma revisão da literatura sobre o câncer da laringe no que diz respeito aos 
seguintes aspectos: epidemiologia, fatores de risco, sintomatologia e tratamento. O câncer de laringe repre-
senta cerca de 30% dos tumores malignos da cabeça e pescoço, sendo que, para 2012, são esperados cerca 
de 6.000 novos casos no Brasil. No nordeste, ele é o sexto mais incidente em homens, sem considerar os 
tumores da pele não melanoma. Os principais fatores de risco são tabagismo e etilismo, sendo outros fatores 
a inflamação crônica da laringe causada pelo refluxo gastroesofágico; o histórico familiar; a infecção pelo 
HPV e a exposição a produtos químicos, pó de madeira, cimento, poeira de carvão e vapores da tinta. O car-
cinoma epidermóide corresponde a mais de 90% dos pacientes com câncer de laringe. O sintoma principal 
é a disfonia (rouquidão) geralmente em neoplasias glóticas que são as mais comuns. Lesões supraglóticas 
geralmente causam vozes abafadas, disfagia, odinofagia e otalgia. A obstrução de via aérea com dispnéia 
está mais relacionada com tumores subglóticos, devido a um efeito de massa. O tratamento é feito através 
da cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia. Concluiu-se que o câncer de laringe apresenta fatores de risco 
em comuns ao câncer de boca e uma alta prevalência, sendo que seu principal sintoma, a rouquidão persis-
tente, é de fácil detecção pelo cirurgião-dentista. Por estas razões, é importante que este profissional tenha 
conhecimentos básicos sobre esta neoplasia maligna a ponto de ser capaz de fazer um diagnóstico precoce 
e referenciar esses pacientes para o otorrinolaringologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço.

CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE SIALÓLITO EM GLÂNDULA SUBMANDIBU-
LAR – PLANEJAMENTO E TÉCNICA CIRÚRGICA
BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS1; ELIZABETH ARRUDA 
CARNEIRO PONZI2; RAFAEL DE QUEIROZ MOURA3; CAIO BELÉM RODRI-
GUES2; VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES2; IVSON SOUZA 
CATUNDA2

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRA-
SIL; 3.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:caiorodriguesmd@hotmail.com

Palavras-chave: cirurgia; sialólito; glândula salivar

A sialolitíase é uma patologia das glândulas salivares caracterizada pela formação de cálculos ou sialólitos 
no interior de ductos ou do próprio parênquima glandular. Acredita-se que esses sialólitos se originem da 
deposição de sais de cálcio ao redor de acúmulos de restos orgânicos. Com incidência de aproximadamente 
1,2% da população, ocorrem em qualquer faixa etária e a maioria dos sialólitos tem tamanho reduzido. Sua 
sintomatologia é extremamente variável entre assintomática ou caracterizada por tumefação e dor espe-
cialmente em cálculos maiores. A etiologia para formação dos sialólítos é desconhecida, mas sua formação 
pode ser provocada por sialoadenite crônica e obstrução parcial. Seu desenvolvimento não possui relação 
com desordens sistêmicas, mas pode estar relacionado à presença de síndromes. O tratamento pode ir desde 
a simples ordenha, para cálculos menores e proximais a desembocadura do ducto, ou a extirpação glandular. 
Medicamentos podem funcionar como fatores coadjuvantes na eliminação dos sialólitos. A endoscopia 
das glândulas salivares e a litotripsia tem demonstrado bons resultados no tratamento da sialolitíase. Por 
se tratar de uma patologia que atinge diretamente a cavidade bucal, o cirurgião-dentista deve conhecer os 
métodos de diagnóstico, para que possa estabelecê-lo precocemente, possibilitando um tratamento sim-
plificado e um prognóstico mais favorável. Neste trabalho, os autores apresentam um relato de três casos 
clínicos de sialolitíase tratados cirurgicamente no Hospital da Restauração, Recife-Pernambuco, através de 
submandibulectomias por acessos extra-orais e exérese do sialólito.

TRATAMENTO DE FÍSTULA CUTÂNEA COM CIANOMETACRILATO
BRUNO BRASIL MARECHAL1; RAFAELLA FERREIRA QUIRINO2; DIOGO 
LUIZ BASTOS BRAINER3; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO1; RENATA MA-
RIA DE OLIVEIRA PINTO1; JOSIMÁRIO JOÃO DA SILVA1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FA-
CULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PB, BRASIL; 3.HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS-UPE/ UMI-USA, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brunobrasilmarechal@gmail.com

Palavras-chave: cianometacrilato; fístula; tratamento

As sequelas de face são consequências muitas vezes das limitações que existem a partir das patologais 
estabelecidas. Às vezes um insucesso em um primeiro momento não significa necessariamente erro na 
condução do caso. Em cirurgias maxilo-faciais, principalmente quando há perda de substância, o reparo 
se torna ainda mais difícil e cabe ao profissional planejar o melhor método terapêutico para cada caso, 
mesmo assim, ainda podem surgir limitações que vão interferir no resultado final do tratamento. Podemos 
classificar as fístulas como uma das sequelas de maior dificuldade de debelar. Por se tratar de um trajeto por 
onde um processo infeccioso se arrasta, muitas vezes a não agudização da doença pode levar a um longo 
tempo se um tratamento eficaz. O objetivo desse estudo foi demonstrar a eficácia do cianometacrilato, 
assim como o custo-benefício para o paciente, desde que seja corretamente utilizado. Relata-se então, o 
caso de uma paciente que após ser submetida a uma hemimandibulectomia, desenvolveu após o quinto 
dia pós-operatório descência cirúrgica, quando foi detectável ao exame clínico conteúdo substancial de 
seroma e saliva em localização submentoniana, caracterizando fístula subcutânea submandibular. O tra-
tamento eleito foi o uso do cianometacrilato por duas sessões semanais durante três semanas, associado 
ao emprego de antibióticos de amplo espectro e antisialagogo. Após tal período observou-se involução do 
processo fístuloso e cicatrização satisfatória, permitindo concluir, portanto, a eficácia do cianometacrilato 
no fechamento de fístulas cutâneas.

PA FUNÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE MAUS TRATOS
CAMILA AGRA SOUZA; PAULA BAPTISTELLA LIMA; CÁSSIA VILA NOVA DE 
OLIVEIRA; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; RICARDO EUGENIO VA-
RELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:camila.agra@gmail.com

Palavras-chave: maus tratos; menores; violência doméstica

O diagnóstico de abusos sofridos por crianças é um dos grandes desafios da atualidade, tendo em vista a 
omissão e a falta de conhecimento por parte dos cidadãos em relação aos aspectos físicos e psicológicos 
mais evidentes para a identificação dessas vítimas. A violência doméstica é a principal origem das lesões 
e, apesar da legislação brasileira assegurar que todos os cidadãos possuem o dever de denunciar os casos 
de abuso contra menores, a responsabilidade dos profissionais de saúde é destacável na medida em que 
estes entram em contato direto com a criança, podendo observar traumas que evidenciem os maus tratos. 
Por serem a cabeça e o pescoço uma das regiões mais atingidas pelos traumas, o cirurgião-dentista torna-se 
fundamental para o diagnóstico dos menores vítimas de abusos. Equimoses, contusões, escoriações, hema-
tomas e fraturas dentárias, são destaques entre as vítimas e o profissional deve estar apto a diagnosticá-las.  
Realizar uma revisão da literatura, através de bancos de dados nacionais, internacionais, no ambulatório 
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE e em sites de instituições relacionadas com a 
área, sobre maus tratos na infância, descrever as principais lesões e destacar a responsabilidade social e 
ética do cirurgião-dentista na identificação de crianças vítimas desses traumas. Os abusos contra menores 
estão descritos na história e mesmo diante dos avanços sociais, apenas cerca de 10% dos casos chegam aos 
órgãos responsáveis. Segundo dados coletados pelo Laboratório de Estudos da Criança (LACRI), de 1996 a 
2007, foram notificados 159.754 casos de violência doméstica contra a criança e 31% destes apresentavam 
lesões físicas. O trabalho evidencia que o cirurgião-dentista deve valer-se de questionamentos e observa-
ções à saúde geral do menor e, com isso, levar ao Conselho Tutelar a descrição dos pacientes suspeitos de 
sofrerem maus tratos.

OSTEOMIELITE DE MANDÍBULA. RELATO DE CASO
CAMILA AGRA SOUZA; IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES 
VERAS; VALMIR VANDERLEI GOMES FILHO; ADRIANA CARLA BARBOSA 
FIRMO; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:camila.agra@gmail.com

Palavras-chave: osteomielite; mandíbula; traumatismos

Comprometimento imunológico, doenças crônicas sistêmicas, redução da vascularização óssea, uso exces-
sivo de tabaco e álcool, diabetes mellitus e síndrome da imunodeficiência adquirida são fatores predispo-
nentes para o surgimento das osteomielites, entre outras causas. As osteomielites podem ser causadas por 
traumatismos, caracterizando-se como processos inflamatórios agudos ou crônicos e ocorrendo a partir 
de osteítes não circunscritas que se difundem através do osso esponjoso e do periósteo. O diagnóstico 
das lesões osteomielíticas é realizado com base nas características clínicas, laboratoriais e radiológicas. 
O presente trabalho visa o diagnóstico e o tratamento da osteomielite de mandíbula. Paciente do gênero 
feminino, 28 anos, leucoderma, sofreu acidente motociclístico em julho de 2004 que resultou em fratura de 
mandíbula. Comparecendo ao ambulatório de Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE em novembro 
do mesmo ano, apresentava aumento de volume na região retromolar esquerda e na cervical, dificuldade 
na realização dos movimentos mandibulares e cervicais, além de sintomas sistêmicos característicos de 
processo inflamatório/infeccioso. Ao exame imaginológico foram demonstradas áreas de rarefação óssea e 
de sequestros ósseos. A cintilografia através do Tecnécio 99 demonstrou a evolução do processo crônico até 
a região de ângulo direito. Após cultura, o Staphylococcus aureus foi evidenciado. Com o diagnóstico de 
osteomielite de mandíbula, a paciente foi submetida ao tratamento cirúrgico e à antibioticoterapia, recupe-
rando movimentos e estética favoráveis.
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P019 RECONSTRUÇÃO ALOPLÁSTICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBU-
LAR: RELATO DE CASO CLÍNICO
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Palavras-chave: cirurgia facial; atm; procedimentos cirúrgicos reconstrutivos

Devido sua intricada anatomia e biomecânica, as mais diferenciadas patologias afetam a ATM. Estas condi-
ções patológicas, por vezes, não permitem o reparo cirúrgico ou fisioterápico que restitua a funcionalidade 
da articulação. As próteses condilares, atualmente, são confeccionadas em titânio com a possibilidade de 
serem personalizadas, sendo fixadas no remanescente mandibular. Os autores se propõem a relatar e dis-
cutir um caso clínico e a reconstrução da ATM. Paciente N.D.S, 57 anos, foi submetida à ressecção hemi-
-mandibular aos 5 anos de idade, com diagnóstico de tumor odontogênico. A mesma procurou o serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital de Base do Distrito Federal cerca de 50 anos após 
a ressecção, impossibilitando a confirmação do diagnóstico da lesão tumoral. Ao exame clínico, verificou-
-se que a paciente tinha ausência da parte da mandíbula que se estendia da sínfise ao côndilo mandibular 
esquerdo. Diante do quadro clinico, foram solicitados: tomografia computadorizada e prototipagem rápida. 
Para o tratamento foi planejado reconstrução com placa 2.4mm com côndilo ajustável e posterior enxerto 
de ilíaco. A fossa mandibular foi recoberta com polietileno de alta densidade. A placa e o polietileno foram 
adaptados previamente na prototipagem rápida, devolvendo a estética da paciente. A reconstrução da arti-
culação temporomandibular representa um desafio para o cirurgião bucomaxilofacial, onde se buscou por 
anos um material ou tecido que seria idealmente aplicado à reconstrução articular. Inicialmente o uso de 
enxertos costocondrais e esterno-claviculares se mostraram uma excelente alternativa, porém, o uso desse 
tipo de enxerto carrega consigo o inconveniente de necessitar de um sítio doador. Para solucionar esse pro-
blema, os cirurgiões voltaram-se para o uso de enxertos aloplásticos. A reconstrução de ATM com próteses 
condilares é uma área em constante desenvolvimento na cirurgia bucomaxilofacial.

ACESSO SUBMANDIBULAR: ASPECTOS ANATÔMICOS E RELATOS DE CA-
SOS CLÍNICOS
CLEICE BARBOSA BEZERRA1; CLÍVIA BARBOSA BEZERRA2; KARINE GO-
MES ALCÂNTARA1; PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRA1; DAVID MORAES DE 
OLIVEIRA1

1.FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECI-
FE, PE, BRASIL. 
e-mail:cleice_barbosa@hotmail.com

Palavras-chave: acesso submandibular; cirurgia; odontologia

O acesso submandibular, ocasionalmente referido como acesso de Ridson, é uma das mais úteis abordagens 
cirúrgicas para o ramo da mandibula, ângulo mandibular, corpo posterior e em alguns casos para região de 
côndilo. Sendo realizado no triângulo anterior do pescoço, especificamente no trígono submandibular. A 
artéria e veia faciais, o ramo marginal mandibular do nervo facial, a glândula submandibular e linfonodos 
constituem o conteúdo principal deste trigono. O objetivo deste trabalho é enfocar os principais aspectos 
técnicos do acesso submandibular, assim como identificar as principais estruturas anatômicas desta região, 
baseado em revisão de literatura e apresentação de casos clínicos. Esta abordagem cirúrgica pode ser utili-
zada para a obtenção de acesso para uma infinidade de osteotomias mandibulares, fraturas de mandíbula, 
exérese de cistos e tumores, além de anquilose e outras patologias das articulações temporomandibular 
(ATM). Apresenta baixo índice de contaminação por não haver comunicação com o meio bucal e possi-
bilita acesso aos vasos faciais, algumas vezes necessários para os casos de reconstruções microcirúrgicas 
da mandíbula. As principais complicações que podem ocorrer com a utilização deste acesso são cicatriz 
inestética, lesão do nervo facial e hemorragia decorrente de lesão dos vasos faciais. O conhecimento via 
submandibular traz informações anatômicas importantes para o cirurgião buco-maxilo-facial, a fim de rea-
lizar procedimento cirúrgico mais seguro, evitando lesões acidentais de estruturas nobres e complicações.

TRAUMAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS: ANÁLISE EM 8759 PACIENTES
CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE 
MORAES VERAS; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; EDÉCIO TORRES 
WANDERLEY FILHO; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cassiavilanova@hotmail.com

Palavras-chave: traumas; crianças; traumatismo

Crianças são acometidas por traumas corriqueiramente, inclusive os de face, pelo fato que as mesmas 
estão em estado de formação e serem mais suscetíveis a acidentes. Na maioria das vezes, estes traumas são 
causados por acontecimentos indesejáveis e previsíveis, os quais se interrelacionam com a idade, sexo e 
local de moradia do paciente pediátrico. As consequências desses traumas afetam a vitima psiquicamente 
e fisiologicamente. Sendo assim, caso não haja um tratamento e uma atenção necessária a lesão que foi de 
certa forma gerada, pode trazer grandes complicações futuras. Acidentes domésticos, automobilísticos, 
agressões físicas e quedas são os principais incidentes que levam ao trauma nestes pacientes. Este trabalho 
tem por finalidade demonstrar estatisticamente acidentes traumáticos ocorridos em crianças. Realizou-se 
uma análise estatística descritiva e indiferencial com 95% de confiança na Emergência do Hospital da 
Restauração, em Recife/PE, no período de 1998 a 2002, com 8.759 pacientes, dos quais crianças foram 
vitimas de traumas faciais. Diante dos 8.759 pacientes atendidos, 869 crianças de 0 a 10 anos apresentaram 
traumas de face. Tendo como fatores etiológicos frequentes: acidentes de trânsito (37,2%), quedas (30,6%), 
agressões físicas (23%) e acidentes domésticos (4,5%). Nas demandas das emergências hospitalares as 
crianças vítimas de traumas faciais representam em segundo lugar com 19,1%, pois são na maioria das 
vezes muito pequenas tornando-se incapazes de se defender, onde muitos acidentes poderiam ser evitados 
caso tivessem uma percepção maior. Porém os traumas de face acometidos a elas acabam perdendo apenas 
para jovens adultos de 21 a 30 anos com 28,1%.

TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR: ANÁLISE ESTATÍSTICA EM 8759 
PACIENTES
CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; CAMILA AGRA SOUZA; SHIRLENE PAU-
LA TAVARES PONTES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; RICARDO EUGENIO VA-
RELA AYRES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cassiavilanova@hotmail.com

Palavras-chave: dentoalveolar; traumas; traumatismo

O traumatismo dentoalveolar é um tipo de trauma de face que atinge o dente, a polpa, os ligamentos 
periodontais, tecidos moles e ossos de suporte, tais como maxila e mandíbula. Podendo também afetar os 
ossos circunvizinhos. Tendo em vista que é necessário analisar qual a dentição que foi atingida, decídua, 
permanente, e/ou mista, pois o tratamento e classificação da lesão vão diferir de acordo com o local que 
foi atingido e em qual estágio de formação que o dente se encontra. Por isso faz-se necessário fazer uma 
anamnese cautelosa, descobrindo os fatores etiológicos que levaram a esse tipo de traumatismo, e fazer um 
prognóstico e um diagnóstico correto. Na maioria das vezes esses tipos de traumas são decorrentes de aci-
dentes automobilísticos, quedas e agressões físicas. Este trabalho visa mostrar a análise estatística de trau-
matismos dentoalveolares. Obtido através de uma análise estatística realizada no período de 1998 a 2002 
com 8759 pacientes no Hospital da Restauração em Recife/PE, onde 4548 (51,9%) apresentavam trauma 
na face. Entre os 4548 pacientes que apresentaram trauma de face, 120 portadores de traumas alvéoloden-
tários. Os fatores etiológicos que mais acometem ao traumatismo facial são: acidentes de trânsito (37.2%), 
quedas (30.6%) e agressões físicas (23%). É bastante perceptível o número de traumatismos faciais nas 
emergências hospitalares e em consultórios odontológicos e o cirurgião-dentista deve ter o conhecimento 
suficiente para abordar estes casos.

ABORDAGEM DE CALDWELL-LUC PARA REMOÇÃO DE RAIZ DESLOCADA 
PARA O SEIO MAXILAR
DANIELA DE OLIVEIRA; AMANDA LÚCIA EVANGELISTA DE LIMA; ALÍPIO 
MIGUEL DA ROCHA NETO; AUREMIR ROCHA MELO; DAYANA HELENA DA 
SILVA; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:danox_00@hotmail.com

Palavras-chave: caldwell-luc; raiz deslocada; seio maxilar

O seio ou antro maxilar é a cavidade paranasal mais ampla, ocupando todo o corpo maxilar. É descrito 
como uma pirâmide triangular cuja base é a parede nasal lateral e o ápice está voltado para o processo 
zigomático do osso maxilar. A parede superior ou teto do seio maxilar forma, concomitantemente, o soalho 
da órbita. A parede posterior salienta-se como tube rosidade maxilar e a parede anterior é escavada pela 
fossa canina. O seu assoalho está frequentemente situado a 0,5 a 1,0 cm abaixo do nível do assoalho da 
cavidade nasal. O seio maxilar possui particularidades anatômicas, sobretudo por sua íntima relação com 
as raízes dos pré-molares e molares superiores, oferecendo uma série de problemas cirúrgicos, ocasionando 
frequentemente a penetração de corpos estranhos no interior da cavidade sinusal no decorrer de acidentes 
ou mesmo tratamentos odontológicos. Muitos casos isolados de deslocamento de terceiro molar superior 
para dentro do seio maxilar têm sido relatados na literatura com frequência, variando entre 0,6% a 3,8%. 
Os casos de corpos estranhos localizados no seio maxilar têm sido resultado de injúrias penetrantes por 
traumas diversos, como projéteis de armas, pedras, madeira, ou por iatrogenias como raízes dentais, dentes, 
cones de guta percha e amálgama dental. O presente trabalho relata um caso clínico de um paciente de 22 
anos, atendido no Hospital da Face-PE, que foi submetido à operação de caldwell luc para remoção da raiz 
mesial do elemento dental 26 deslocada para o seio maxilar após uma exodontia mal-sucedida.

FRATURA DE MANDÍBULA PEDIÁTRICA COM MATERIAL ABSORVÍVEL
DANIELA DE OLIVEIRA; DIANNE FARIAS AMARAL; DAYANA HELENA DA 
SILVA; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; JOSIMÁRIO JOÃO DA SILVA; DIO-
GO LUIZ BASTOS BRAINER
UPE, UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:danox_00@hotmail.com

Palavras-chave: fratura; pediatrica; material absorvível

Fraturas da face em pacientes pediátricos são relativamente menos frequentes. Isto se deve não só por 
suas peculiaridades anatômicas e fisiológicas, mas também pelo fato deste grupo estar menos exposto a 
traumas de grande impacto. Frequentemente, fraturas da face em pacientes pediátricos são conduzidas de 
forma conservadora, quer pela menor gravidade do trauma, quer em decorrência de condições especiais 
da dentição, como a presença dos núcleos de crescimentos ativos e maior capacidade de regeneração e 
remodelação óssea. O tratamento do traumatismo facial em pacientes pediátricos merece considerações 
especiais, quando comparado ao dos pacientes adultos. Isso se deve à rapidez com que o reparo dos tecidos 
moles e duros ocorre e à rica vascularização tecidual. Soma-se a isso uma grande capacidade adaptativa das 
estruturas orofaciais que estão em desenvolvimento. Em se tratando de fraturas mandibulares, o emprego 
da fixação interna rígida por meio de placas e parafusos de titânio oferece um retorno precoce às funções e 
menor índice de complicações, porém o seu uso em crianças merece um acompanhamento especial, devido 
às possíveis restrições de crescimento e migração do dispositivo e uma segunda cirurgia para remoção do 
material pode ser considerada. Foi, então, lançada no mercado uma aparatologia constituída de polímeros 
reabsorvíveis (biodegradáveis), os quais permitiam uma fixação e estabilidade dos segmentos fraturados até 
o final do reparo, sendo reabsorvidos completamente, após exercer a sua função. O objetivo deste trabalho 
é realizar um relato de caso clínico no qual uma fratura mandibular em uma criança de 10 anos de idade, 
vitima de acidente aquático, tratada por meio de material de redução aberta via intrabucal e fixação absor-
vível no Hospital São Marcos, em Recife-PE.
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P025 ENUCLEAÇÃO DE CISTO NASOLABIAL: RELATO DE CASO
DAYANA HELENA DA SILVA; RAIZA CARDOSO PIMENTEL; ALÍPIO MIGUEL 
DA ROCHA NETO; AUREMIR ROCHA MELO; MARIA CAROLINA PEREIRA 
GUIMARÃES; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:dayanahelena@hotmail.com

Palavras-chave: cisto nasolabial; enucleação; tecido mole

Considerado como lesão pouco freqüente e de etiologia ainda desconhecida, o cisto nasolabial é de natureza 
não odontogênica, localizado próximo à cartilagem alar do nariz, com extensão para o meato nasal infe-
rior, sulco gengivo-labial superior e assoalho do vestíbulo nasal. Clinicamente, apresenta-se como nódulo 
ou tumefação lisa, móvel. Por comprometer apenas tecidos moles, é responsável pela elevação da narina 
constituindo importante sinal clínico para o diagnóstico. O cisto nasolabial é um cisto raro da linha média 
facial sendo sua ocorrência bilateral bastante incomum. Este tipo de cisto corresponde a 7% dos cistos 
maxilares. É mais frequente na raça negra, com prevalência entre a quarta e quinta década de vida, sendo 
as mulheres mais afetadas. O crescimento é lento e assintomático por vários anos, porém quando infectado 
pode apresentar edema mais repentino e doloroso. Os exames complementares que auxiliam no diagnóstico 
e na decisão terapêutica são: nasofibroscopia flexível, tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM). Quando possui grande dimensão pode ocorrer obstrução nasal, desconforto com o uso de 
prótese e assimetria facial. O tratamento é preferencialmente cirúrgico, e as técnicas cirúrgicas utilizadas 
são a marsupialização e a enucleação. A taxa de recorrência é baixa e variando de acordo com a técnica. 
O presente trabalho relata um caso clínico de um paciente de 37 anos, atendido no Hospital da Face-PE, 
submetido a uma enucleação cirúrgica de um cisto nasolabial.

CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DEFICIÊNCIA TRANSVERSA DA MAXILA: RE-
LATO DE CASO
DAYANA HELENA DA SILVA1; RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO1; RAFAELA 
MACHADO RIBEIRO1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2; LUCAS ALEXAN-
DRE DE MORAIS SANTOS2; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI1,2

1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇAO, RECIFE, 
PE, BRASIL.
e-mail:dayanahelena@hotmail.com

Palavras-chave: expansão da maxila; osteotomia; deficiência transversal

A correção da deficiência transversal maxilar em pacientes adultos pode ser realizada através da Expan-
são rápida de maxila cirurgicamente assistida (ERMCA), um procedimento que se utiliza de uma técnica 
ortodôntico-cirúrgica simplificada que pode ser realizada até mesmo sob anestesia local, com baixo índice 
de complicações. O tratamento promove um aumento do perímetro do arco maxilar, o qual melhora a 
acomodação da língua e corrige os espaços negros dos corredores bucais. A ERMCA consiste em expandir 
transversalmente a maxila empregando a fragilização da resistência óssea por meio de osteotomias dos 
pilares da maxila, com o auxílio de um aparelho expansor que libera a força necessária à separação dos 
suportes ósseos remanescentes. Durante a avaliação do paciente é necessário a análise facial, exame intra-
bucal, exames de imagem como telerradiografias, radiografias panorâmicas, oclusais e periapicais, bem 
como radiografias de mão e punho para identificar o potêncial de crescimento do paciente. Incluindo a 
análise de modelos de gesso, em que se constatam discrepâncias na forma e no tamanho dos arcos dentários. 
A principal indicação para ERMCA é para pacientes com maturidade óssea em que há somente problema 
transversal e deficiência maxilar maior que 5mm, pois devido à idade do paciente não se consegue sucesso 
por meio da expansão maxilar ortodôntica, ou também quando há atresia maxilar unilateral com assimetria 
maxilar. Dentre as complicações estão: irritação do tecido palatino, podendo levar à necrose; hemorragias; 
infecções; e dor durante a ativação. O presente trabalho relata um caso clínico de uma paciente de 23 anos, 
atendida no Hospital da Restauração-PE, submetida a uma expansão da maxila cirurgicamente assistida 
para correção de uma deficiência maxilar transversa.

REMOÇÃO DE FRAGMENTO DE AGULHA DO ESPAÇO PTERIGOMANDIBU-
LAR: RELATO DE CASO
DIANNE FARIAS AMARAL; RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO; DAYANA HE-
LENA DA SILVA; HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE; ALÍPIO MIGUEL 
DA ROCHA NETO; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - FOP/PE, CAMARAGI-
BE, PE, BRASIL.
e-mail:dimfamaral@gmail.com

Palavras-chave: remoção; fragmento de agulha; espaço pterigomandibular

A região mais comumente relacionada à fratura de agulha anestésica é o espaço pterigomandibular. Atual-
mente, as razões para esse acidente são variadas e podem estar associadas a falhas na fabricação da agulha, 
a movimentação súbita do paciente durante a punção, ou a erros de técnica profissional, como a inserção 
de toda a haste da agulha no tecido-alvo, dobra da haste da agulha ou a sua reutilização excessiva, o que 
provoca a fadiga do metal. O paciente deve ser informado do acontecimento e conduzido para realizar a 
remoção cirúrgica. Para tanto, são necessários exames complementares para a avaliação correta de sua 
posição devido à complexa e delicada anatomia da região pterigomandibular. As técnicas utilizadas são as 
radiografias convencionais, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas e o ultrassom. 
Muitos autores sugerem a remoção imediata de agulhas fraturadas, devido ao risco de seu deslocamento 
por meio da musculatura e formação de microlesões em nervos e vasos, o que poderia causar disestesias, 
focos hemorrágicos ou aneurismas. Outros autores defendem a conduta conservadora, reservando a re-
moção da agulha para os casos sintomáticos. Além disso, devem ser consideradas também as alterações 
psicológicas que isso gera ao paciente bem como as implicações legais. O presente trabalho relata um caso 
clínico-cirúrgico ilustrativo de uma paciente do sexo feminino, com 21 anos de idade, atendida no Centro 
de Especialidades Odontológicas do Ipojuca-PE, apresentando dor durante abertura bucal e na região pteri-
gomandibular, após 8 meses de um tratamento odontológico. Os exames de imagem revelaram a presença 
de uma agulha odontológica na região pterigomandibular. A paciente foi submetida a uma localização 
transoperatória com filmes periapicais, seguida da remoção da agulha sob anestesia local e sedação. No 
período de proservação a paciente referiu melhora na abertura bucal e ausência de sintomatologia dolorosa.

   

TRATAMENTO CIRÚRGICO TARDIO DE FRATURA CONDILAR: RELATO DE 
CASO
DIANNE FARIAS AMARAL; DAYANA HELENA DA SILVA; RAFAELA MACHA-
DO RIBEIRO; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LUCAS ALEXANDRE DE 
MORAIS SANTOS; JOSÉ RICARDO CARNEIRO LEÃO DE BIASE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - FOP/PE, CAMARAGI-
BE, PE, BRASIL. 
e-mail:dimfamaral@gmail.com

Palavras-chave: tratamento; tardio; fratura condilar

As sequelas e complicações resultantes da fratura condilar estão relacionadas à má oclusão, limitação da 
função mastigatória, osteoartrite, dor crônica, má união do traço de fratura, alterações no crescimento man-
dibular, anquilose e reabsorções. Ainda hoje, essas fraturas trazem controvérsias quanto ao método ideal de 
tratamento, pois diversos fatores influenciam na indicação da abordagem cirúrgica ou conservadora, entre 
eles: idade, localização da fratura, grau de deslocamento e direção do segmento fraturado, possibilidade 
de estabelecer oclusão dentária, presença de corpos estranhos e estado geral do paciente. Historicamente, 
estas fraturas têm sido tratadas de maneira não cirúrgica. A preferência de uma grande parte dos cirurgiões 
por este tipo de tratamento baseia-se nos muitos casos de resultados satisfatórios, além do receio de com-
plicações que podem advir do tratamento cirúrgico, como paralisia do nervo facial. Alguns autores afirmam 
que, em relação à fratura de côndilo, a sua posição alterada vai afetar o crescimento mandibular. Além de 
verificar também graus de sinais e sintomas de disfunção da ATM, bem como irregularidades no processo 
condilar, anormalidades com altura do ramo reduzida, desvio da linha média e sinais de assimetria da man-
díbula. O presente trabalho relata um caso clínico-cirúrgico ilustrativo de uma paciente do sexo feminino, 
com 18 anos de idade, com história de uma fratura bilateral do côndilo mandibular e uma fratura parassin-
fisaria à direita decorrente de acidente motociclístico. Foi planejada a abordagem da fratura parassinfisaria 
e de um só côndilo (direito). Em seguida foram recomendadas sessões de fisioterapia pós-operatória, a fim 
de recuperar as funções estomatognáticas. Entretanto, passados 78 dias após a fisioterapia, a paciente ainda 
apresentava severa restrição de abertura bucal e foi, então, realizado um novo procedimento cirúrgico, 
consistindo de refratura do côndilo esquerdo, redução e aplicação de fixação interna rígida.

SÍNDROME DE JAEL: RELATO DE CASO
DOUGLAS FARIAS DE ALBUQUERQUE REGO1; ANIVALDO ANTUNES JÚ-
NIOR1; RODRIGO BENTO CATUNDA2; ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO 
PONZI1; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS1; IVSON SOUZA 
CATUNDA2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:douglas.farias91@gmail.com

Palavras-chave: síndrome de jael; arma branca; cirurgia bucomaxilofacial

Há uma grande deficiência de relatos na literatura acerca dos traumas na região bucomaxilofacial causados 
por arma branca. Esses traumas podem caracterizar a Síndrome de Jael. Esse trabalho reportará o caso 
clínico de um jovem de 21 anos que deu entrada num hospital com uma arma branca encrustada na região 
posterior da sutura frontozigomática à esquerda. Através desse relato de caso, objetiva-se a descrição acerca 
do planejamento frente à condução deste caso clínico, bem como a técnica cirúrgica utilizada e a importân-
cia dos conhecimentos anatômicos e fisiológicos da região da cabeça e pescoço que é, ainda hoje, pouco 
conhecida por boa parte dos profissionais da área. Paciente J.O.S., feodermo, 21 anos, foi conduzido ao 
serviço de urgência no Hospital João Alves em Aracajú/SE após ser agredido com um corpo estranho numa 
tentativa de assalto. O paciente apresentava-se eupnéico, discretamente hipocorado, consciente e orientado 
no tempo e espaço, vias aéreas livres e sem episódios eméticos ou perda de consciência. Apesar de não su-
gerirem nenhum comprometimento dos grandes vasos em seu trajeto, as imagens radiográficas eram suges-
tivas de íntima relação do objeto com a base do crânio, região posterior da órbita esquerda, comprometendo 
o seio maxilar direito e alojando-se no ramo mandibular do lado direito. O paciente foi encaminhado ao 
centro cirúrgico onde foi realizada a remoção do corpo estranho sem intercorrências. O paciente evoluiu 
bem no pós-operatório sem sequelas ou deformidades. A grande importância do conhecimento acerca dessa 
síndrome é o risco de morte do paciente pelo alto risco de lesão de estruturas nobres da região do crânio, 
como grandes vasos sanguíneos que podem levar a obstrução das vias aéreas. Portanto o seguinte protocolo 
deve ser seguido: avaliação e manutenção das vias aéreas superiores, controle hemodinâmico e avaliação 
neurológica. Após, o tratamento cirúrgico deve ser efetuado.

ODONTOMA COMO CAUSA DE RETENÇÃO DENTÁRIA: CASO CLÍNICO
EDMILSON ZACARIAS DA SILVA JÚNIOR; RENATA LAÍS XAVIER SANTOS; 
EDUARDO CHIANCA MEDEIROS; PALOMA RODRIGUES GENU
PMPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edmilsonjunior89@hotmail.com

Palavras-chave: odontoma; impactação; tracionamento

O Odontoma é o tipo mais comum de tumor odontogênico, sendo definido como uma malformação benigna 
em que as células alcançam completa diferenciação, atingindo o estágio no qual todos os tecidos dentais 
estão representados e apresentando diferentes estágios de diferenciação morfológica. A organização dos 
componentes tissulares pode variar desde massas inclassificáveis de tecido dental (odontoma complexo), 
até múltiplos dentículos formados (odontoma composto). Estes tumores são geralmente assintomáticos, 
mas podem causar alguns transtornos como a não erupção dentária. O diagnóstico destes tumores se dá, 
na maioria das vezes, nas duas primeiras décadas de vida através de exames radiográficos de rotina, ou 
quando se investiga o atraso na esfoliação de dentes decíduos ou posição ectópica dos dentes permanentes. 
O tratamento para os odontomas é sua total excisão cirúrgica, com prognóstico bastante favorável, sendo 
raros os casos de recidiva e a reparação óssea é realizada com certa facilidade. Quando ocorre retenção 
dentária causada pela lesão, deve-se realizar todo o empenho para preservar o elemento dentário incluso, 
oferecendo possibilidades para a sua posterior erupção. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso 
clínico de um odontoma composto assintomático, o qual estava causando impactação do canino inferior 
(33). O tratamento realizado foi sua total remoção cirúrgica sob anestesia geral, e no mesmo tempo cirúr-
gico foi feita a transfixação do elemento retido para passagem do fio ortodôntico e posterior tracionamento 
pelo ortodontista. Percebe-se, portanto, que apesar dos odontomas serem auto-limitantes e geralmente as-
sintomáticos, deve-se dar atenção aos mesmos pela sua alta frequência e capacidade de causar alterações 
na erupção dos dentes.
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P031 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE: RELATO DE CASO E REVISÃO DE 
LITERATURA
ÉRICA DE FREITAS BRASIL; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; PEDRO THALLES 
NOGUEIRA; GEORGE BORJA DE FREITAS; NELSON STUDART ROCHA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:ericaf_brasil@hotmail.com

Palavras-chave: carcinoma; glândula salivar; neoplasia

O carcinoma mucoepidermoide é uma das neoplasias malignas de glândula salivar mais comum. Acomete 
uma ampla faixa etária, estendendo-se da segunda até a sétima semana de vida. Origina-se por metaplasia 
das células mucosas e basais dos ductos das glândulas salivares, sendo frequentes em glândulas salivares 
maiores, seguida de glândulas salivares menores e submandibulares. A manifestação clínica é evidenciada 
de modo assintomático e com aumento volumétrico, sendo classificado quanto ao seu grau de diferenciação 
em baixo, intermediário e alto grau. Apresenta características histológicas de células escamosas atípicas e 
redução focal de mucina. A metástase da lesão é rara e quando acontece dá-se por via linfática e hematogê-
nica. Estão associados a alguns fatores predisponentes como: o tabagismo, o etilismo e a prévia exposição 
à radioterapia na região de cabeça e pescoço. O paciente GFS do sexo masculino, 65 anos, que compareceu 
ao serviço Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP/UPE, queixando-se de 
aumento de volume indolor em região de assoalho bucal. Na anamnese o paciente relatou ser fumante há 
cerca de 40 anos. Durante o exame físico intra-oral foi observada uma lesão eritroleucoplásica, sangrante à 
palpação, friável com dimensões aproximadas de 2cm de comprimento e 1cm de largura, e mais ou menos 
seis meses de evolução. Ao exame extra-oral os linfonodos submandibulares estavam enrijecidos, com 
aumento de tamanho e indolor à palpação. O paciente foi tratado cirurgicamente por excisão completa da 
lesão que histopatologicamente confirmou o diagnóstico de carcinoma mucoepidermoide. O paciente está 
sob acompanhamento do Serviço de Cabeça e Pescoço e da Cirurgia Buco-Maxilo-Facial e não apresenta 
sinais clínicos de recidivas. Portanto, o papel do cirurgião-dentista é fundamental para obter um diagnóstico 
precoce da lesão, permitindo maior sobrevida ao paciente.

DENTES SUPRANUMERÁRIOS INCLUSOS X RETENÇÃO DE DENTES 
PERMANENTES
ESTÁCIO RODRIGUES TAVARES NETO; NATÁLIA LINS SOUZA; TÂNIA LE-
MOS COELHO RODRIGUES; FABIANO GONZAGA RODRIGUES; DANILO BA-
TISTA BARBOSA MARTINS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:estacio_tavaresneto@yahoo.com.br

Palavras-chave: dentes supranumerários; remoção cirúrgica; planejamento

Dente supranumerário é definido como um distúrbio de desenvolvimento caracterizado pela presença de 
um ou mais elementos dentários fora do número considerado normal de uma arcada e são considerados in-
clusos quando não conseguem entrar em oclusão. Os dentes supranumerários inclusos podem vir a impedir 
a erupção dos dentes permanentes, ocasionando problemas de ordens funcionais e estéticas ao paciente. 
Quando esse fato acontece o tratamento ideal é fazer a remoção cirúrgica dos supranumerários, associado 
ou não ao posterior tratamento ortodôntico. Para obter um correto diagnóstico, o profissional deve utilizar 
os exames clínicos e radiográficos e, em alguns casos, exames laboratoriais. O exame radiográfico é de 
extrema importância para obter a localização, a morfologia dos dentes e avaliar sua relação com estruturas 
adjacentes. Uma avaliação pré-operatória de um ortodontista é fundamental para estabelecer um correto 
plano de tratamento. Relato de um caso clínico de remoção cirúrgica de dois dentes supranumerários na 
região do elemento dentário 11. Paciente de 8 anos, encaminhada pelo ortodontista, ao realizar o exame 
clínico e radiográfico verificou-se a presença de dois dentes supranumerários localizado por vestibular na 
maxila. Desta forma optou-se pela remoção cirúrgica dos supranumerários, pois estes estavam impedindo 
a erupção do elemento dentário permanente 11. Após a extração, a paciente está sendo acompanhada pelo 
ortodontista. É importante dar atenção à presença de dentes supranumerários inclusos, pois eles podem 
impactar um elemento permanente causando desordens na oclusão do paciente.

O USO DA MARSUPIALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO AMELOBLASTOMA 
UNICÍSTICO – RELATO DE CASO
ESTÁCIO RODRIGUES TAVARES NETO; NATÁLIA LINS SOUZA; TÂNIA LE-
MOS COELHO RODRIGUES; FABIANO GONZAGA RODRIGUES; DANILO BA-
TISTA BARBOSA MARTINS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:estacio_neto@hotmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma unicístico; marsupialização; planejamento

O ameloblastoma é uma neoplasia benigna do epitélio odontogênico de crescimento lento e contínuo, lo-
calmente agressivo que raramente sofre transformação maligna. É um tumor localmente invasivo e que, se 
não removido totalmente, tem grandes chances de recidivar. Ocorre predominantemente na mandíbula, com 
sessenta e seis por cento de acometimento na região de molares inferiores e ramo ascendente. De acordo 
com as características clínicas e radiográficas, poderá ser classificados em três tipos básicos: multicístico, 
unicístico e periférico. O ameloblastoma unicístico é melhor tratado cirurgicamente por enucleação, porque 
se apresenta clinicamente como cisto. A marsupialização deve ser realizada e é mais efetiva em jovens, 
devendo perdurar, por mais de quatro meses, tendo objetivo de impedir a crescente expansão da lesão, 
estimulando neo-formação óssea, até que seja seguro fazer uma enucleação completa da lesão. Apesar de 
apresentar uma taxa de recidiva considerável que varia de 10 a 25%, devemos optar sempre que possível 
por um tratamento conservador, traçando um plano de tratamento adequado para cada caso. Relatar um 
caso clínico de um tratamento cirúrgico de ameloblástoma unicístico. Paciente de 64 anos chegou à clínica 
de Cirurgia Buco-Maxilo do H.U. Lauro Wanderley, relatando um crescimento ósseo indolor. Após realizar 
exames clínicos, radiográfico e uma biopsia foi diagnóstico ameloblastoma unicístico. Optou-se fazer uma 
marsupialização e em outro tempo cirúrgico realizou-se a enucleação da lesão. A paciente encontra-se em 
proservação clínica e radiográfica. É de fundamental importância fazer um planejamento adequado para o 
tratamento da patologia para assim eliminar o problema e evitar que ocorra uma recidiva.

       
NEURALGIA TRIGEMINAL: CONSIDERAÇÕES ANATÔMICAS EM 
DIAGNÓSTICOS
EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA1; PRISCILLA CRISTINA ASSIS 
DE ARAÚJO1; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE1; JEFFERSON LUIZ 
FIGUEIREDO LEAL2; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRA-
SIL; 2.HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (HGV), RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:everaldopinheiro@hotmail.com

Palavras-chave: nevralgia do trigêmio; nervo trigêmio; dor facial

A Neuralgia do Nervo Trigêmio (NT) é a mais conhecida e debilitante forma de neuralgia facial, sendo 
caracterizada por episódios recorrentes de dor facial paroxística (de início repentino e breve duração) in-
tensa, descrita como dor latejante, em queimação, em forma de choque elétrico ou agulhada. A NT resulta 
da irritação de um ou mais ramos do quinto par craniano, mas a etiologia e os mecanismos fisiopatológicos 
continuam não totalmente compreendidos. A proposta deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura 
sobre neuralgia do trigêmeo, apresentando seus sinais e sintomas, etiologia, fisiopatologia, bem como as 
formas de tratamento, aspectos estes importantes para a clínica odontológica. A dor pode atingir qualquer 
região da face, dependendo do ramo do trigêmio afetado, sendo eles, os ramos oftálmico (V1), maxilar (V2) 
e mandibular (V3), podendo ser afetados simultaneamente. O diagnóstico da NT deve ser feito com uma 
avaliação da história, do modo de apresentação, caráter, localização, fatores de melhora e piora e os sinais e 
sintomas associados, relatados num exame clínico minucioso, também sendo importantes exames radiográ-
ficos complementares. O tratamento consiste no uso de anticonvulsivantes, miorrelaxantes de ação central, 
neurolépticos, anestésicos locais ou em intervenções cirúrgicas visando à interrupção das vias trigeminais 
periféricas. A presente revisão de literatura mostra uma larga variedade de sintomatologias, em algumas 
situações dificultando o diagnóstico. Dessa forma, deve-se, portanto, tomar cuidado para que não ocorram 
falsos diagnósticos e tratamentos mal direcionados. Para isso, é imprescindível um exame completo e 
detalhado, de forma que seja possível a diferenciação entre as patologias orofaciais.

FRENECTOMIA E FECHAMENTO DE DIASTEMA NA REABILITAÇÃO ORAL
EVERSON BRUNO PEREIRA BEZERRA1; ALEXSANDRE BEZERRA CAVAL-
CANTE2; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO2; MARLLUS VINICIUS BE-
ZERRA DE OLIVEIRA1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:everson_bruno@hotmail.com

Palavras-chave: frenectomia; reabilitação oral; diastema

Durante a 4ª semana de vida intra-uterina (V.I.U.) inicia-se a embriogênese da face, ao chegar na 7ª semana 
de V.I.U., o lábio superior se forma pela fusão dos processos maxilares e nasais mediais, onde a partir 
do tecido remanescente de células centrais da lâmina vestibular tem origem o freio labial superior, que 
consiste de um tubérculo do lábio superior à papila palatina, sendo então denominado freio teto-labial. 
O freio labial é constituído basicamente por três planos: um plano mais superficial, formado por epitélio 
pavimentoso estratificado queratinizado; um plano intermediário ou lâmina própria, formado por tecido 
conjuntivo frouxo, contendo também fibras elásticas; um plano mais profundo, submucoso, contendo glân-
dulas mucosas e vasos linfáticos. Quando presentes, as fibras musculares derivam do músculo orbicular 
dos lábios, originando-se na mucosa da linha média da face interna do lábio superior, inserindo-se na face 
externa do periósteo, no tecido conjuntivo da sutura maxilar interna e na apófise alveolar. O freio anormal 
pode causar diastema interincisal, dificultar a escovação dos dentes, restrição dos movimentos de lábio, 
dificultar a pronuncia de certas sílabas, possibilitando o acúmulo de partículas alimentares e a eventual 
formação de bolsas periodontais. O diagnóstico de possíveis interferências do mesmo é feito basicamente 
através de três sinais clínicos: inserção baixa na margem gengival ou na papila palatina, isquemia da papila 
palatina quando o freio é tracionado e diastema interincisal mediano. Com relação ao diastema mediano, 
há que se considerar que o mesmo é fisiológico na fase da dentição mista em que está ocorrendo a erupção 
dos incisivos e caninos superiores. A frenectomia possui diferentes técnicas, que podem ser classificadas 
em dois tipos: exérese e reposicionamento. 

BIOÉTICA NO USO DE BIOMATERIAIS NA ODONTOLOGIA
GABRIELA GUERRA ROSA1; VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA1; UBIRATAN DE 
ARAÚJO PINTO2; BRENO DELANO SALVIANO OLIVEIRA3

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACUL-
DADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 
3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bielaguerra@hotmail.com

Palavras-chave: bioética; odontologia; biomateriais

O princípio da justiça exige equidade na distribuição de bens e de benefícios na área de saúde. O da bene-
ficência ocupa-se da busca do bem-estar do paciente, evitando danos na medida do possível. O princípio 
da autonomia exige que aceitemos que as pessoas se autogovernem, reconhecendo o domínio do paciente 
sobre a própria vida. Chiccone recomenda que sejam discutidos alguns pontos com o paciente para o exer-
cício do consentimento – como o diagnóstico, o plano de tratamento, as alternativas de tratamento, as con-
sequências dos procedimentos, incluindo possíveis sequelas, se existirem, e os seus custos – em linguagem 
acessível ao paciente, o que muitas vezes não ocorre. O papel do dentista é recomendar o tratamento. Além 
disso, muitos profissionais ainda apresentam comportamento inadequado e negligente, ignorando direitos 
dos doentes e de suas famílias, não fornecendo informações adequadas sobre o atendimento ao paciente ou 
a seu responsável, quando o cliente é menor. A aplicação de biomateriais sintéticos na regeneração do teci-
do ósseo, como uma alternativa aos enxertos ósseos, é relevante, pois eles não danificam tecidos saudáveis, 
não aumentam os riscos de contaminações virais e bacterianas, além de serem disponibilizados comercial-
mente (WILLIAMS, 1987). Podem, ainda, ser de fácil dissolução e absorção, ao mesmo tempo em que 
permitem e estimulam a formação óssea (WAN et al 2006; CHEN et al.,2009). Por isso é importante que o 
paciente participe da decisão sobre qual material se encaixa melhor no seu tratamento, o bem estar propor-
cionado e o custo que será gerado a partir desta escolha. Com conhecimento ético adequado, o cirurgião-
-dentista estará menos propenso a cometer erros de comportamento diante de seus pacientes, menores ou 
não, como os apresentados acima. O objetivo deste trabalho é fazer com que os cirurgiões-dentistas deixem 
de desrespeitar desconhecidamente aos princípios da autonomia, deixando que os pacientes participem das 
decisões do seu tratamento.
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P037 DETECÇÃO TARDIA DE CORPO ESTRANHO EM LÍNGUA: RELATO DE DOIS 
CASOS
GABRIELA MADEIRA ARAÚJO; AUREMIR ROCHA MELO; THIAGO DE SAN-
TANA SANTOS; EDWALDO DOURADO PEREIRA JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gmabaixinha@hotmail.com

Palavras-chave: corpo estranho; língua; detecção

Ao contrário do que acontece nos lábios, os corpos estranhos são encontrados na língua muito raramente. 
Podem ser detectados como corpos estranhos as espinhas de peixe, fragmentos de dentes, brocas odontoló-
gicas fraturadas, fragmentos metálicos, projéteis de arma de fogo, dentre outros. A presença de fragmentos 
de dentes, geralmente, tem as quedas como causas mais comuns, mas pode decorrer de um trauma cau-
sado por agressão por arma de fogo. Quando o trauma dentoalveolar ocorre em associação a ferimentos 
de tecidos moles da face e cavidade bucal, ambos os tecidos duros e moles devem ser cuidadosamente 
examinados para que quaisquer fragmentos estranhos sejam localizados imediatamente. Esta não detecção 
imediata pode trazer como consequências infecções e/ou comprometimento vásculo-nervoso, entre outros. 
Para um diagnóstico definitivo é necessária uma apurada anamnese e geralmente se faz uso de exames de 
imagem para confirmar a presença de corpos estranhos. Este trabalho relata dois casos de pacientes vítimas 
de agressão facial por arma de fogo, em que o projétil provocou trauma dentoalveolar e que os fragmentos 
de dentes foram incorporados na língua no momento do impacto, sendo estes diagnósticados e removidos 
tardiamente. Por ser uma ocorrência raramente relatada na literatura, a importância deste trabalho também 
está em alertar ao cirurgião-dentista no cuidado durante os exames clínico e físico e na solicitação dos 
exames complementares para finalização do diagnóstico definitivo.

CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE CISTO DENTÍGERO EM SEIO MAXILAR
GABRIELA MADEIRA ARAÚJO1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; 
EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA3; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAU-
BI1; NEREU BARREIRA DE AGUIAR FILHO2

1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA 
RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PER-
NAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gmabaixinha@hotmail.com

Palavras-chave: cisto dentígero; seio maxilar; remoção

Os cistos odontogênicos são importantes para a patologia oral e maxilofacial, visto que são comuns na prá-
tica odontológica. Estes cistos são originados de remanescentes epiteliais e mesenquimais da embriogênese 
dentária. Os cistos odontogênicos são classificados de acordo com sua origem, os inflamatórios resultam 
da inflamação da região e os de desenvolvimento parecem sugir como consequência de uma reação infla-
matória. Dentre os cistos odontogênicos de desenvolvimento, o dentígero é o subtipo mais comum, com-
preendendo cerca de 20% dos cistos epiteliais dos maxilares, associado principalmente ao terceiro molar 
inferior incluso. Desenvolve-se, geralmente, associado à coroa de um dente incluso, como consequência da 
degeneração cística do folículo pericoronário, ocorrendo acúmulo de fluido entre a coroa dentária e o epité-
lio reduzido do órgão do esmalte. Este tipo de cisto pode deslocar o dente envolvido, alcançando distâncias 
consideráveis e acometem mais os homens brancos entre 10 e 30 anos. Desta maneira, o presente trabalho 
visa apresentar um caso clínico cirúrgico de enucleação de cisto dentígero do terceiro molar em maxila, 
com a remoção do dente envolvido. O cisto foi removido no seio maxilar, envolvendo toda a mucosa do 
seio com presença de secreção purulenta e comunicação bucosinusal, obtendo-se um resultado satisfatório 
no pós-operatório imediato e a cura da paciente. Portanto, pode-se concluir que o diagnóstico correto atra-
vés de exame clínico e imaginológico das patologias que envolvem o complexo maxilo-mandibular é de 
extrema importância para o tratamento cirúrgico adequado.

EXPANSÃO MAXILAR CIRURGICAMENTE ASSISTIDA E SUAS INDICAÇÕES
GABRIELA MALTA SOUTO MAIOR DE BARROS1; PRISCILLA FLORES DA 
SILVA2; RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS1; ANTÔNIO FIGUEIREDO 
CAUBI1

1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA 
RESTAURAÇÃO-RESIDÊNCIA, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabriela.soutomaior@hotmail.com

Palavras-chave: emca; septo nasal; cavidade nasal

Descrita pela primeira vez por ANGELL (1860), a Expansão Rápida da Maxila (ERM) tem como objetivo 
a correção de deficiências transversais sendo preconizada a faixa etária ideal para a ERM, através do apa-
rato ortodôntico-ortopédico, variando de 14 anos para mulheres e 16 anos para homens. A combinação do 
tratamento cirúrgico e ortodôntico para a expansão maxilar foi introduzido em 1938 para pacientes esque-
leticamente maduros. Essa expansão tem como finalidade aumentar o comprimento e a largura do arco con-
seguindo assim um aumento significativo na dimensão total da maxila. As indicações desse procedimento 
estão ligadas à fisiologia da oclusão e à estética facial. Porém, além de estar intimamente ligada com as 
arcadas dentárias, fazendo com que as arcadas, superior e inferior, fiquem em harmonia, a expansão maxilar 
também elimina os efeitos da obstrução nasal na forma facial, reduzindo a susceptibilidade a infecções e 
frequentemente leva à melhora na respiração nasal. Na deficiência transversal da maxila a distância entre as 
paredes laterais da cavidade nasal e o septo nasal está frequentemente diminuída. Esta diminuição acarreta 
uma maior resistência ao fluxo aéreo nasal com consequente dificuldade respiratória e desvio septal. Para 
a realização da expansão rápida da maxila cirurgicamente assistida (ERMCA), o aparelho fixo e rígido é 
cimentado nos primeiros pré-molares e molares superiores previamente ao procedimento cirúrgico. A tera-
pia não só beneficia os pacientes do ponto de vista ortodôntico, como também é importante para melhorar a 
respiração nasal e sensação geral de bem-estar do paciente, visto que com a expansão, o aumento da largura 
e do volume nasal é obtido.

DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO ODONTOGÊNICO
GABRIELA RAMOS LUCENA1; FABIANO CAETANO BRITES2

1.UNIPE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.SANTA CASA, URUGUAIANA, RS, 
BRASIL.
e-mail:gabilucena__@hotmail.com

Palavras-chave: abscesso; infecção; drenagem

O abscesso odontogênico trata-se de um processo agudo de caráter inflamatório tendo como característica 
a presença de exsudato nas estruturas periapicais e periodontais. De acordo com Wynn (2001), o organis-
mo saudável pode localizar a infecção no seu lugar de origem, e havendo a retirada do agente infectante 
constitui-se uma terapia definitiva. O abscesso pode instalar-se nas estruturas ósseas e em fase inicial causar 
dor sem qualquer tumefação, sendo o mesmo, causado por agentes físicos, químicos e microbianos, que são 
responsáveis por alterações inflamatórias irreversíveis no órgão pulpar, com posterior infecção (KURIYA-
MA, 2000). O objetivo deste trabalho, é relatar o caso clínico da paciente, F, 25 anos de idade, do gênero 
feminino, que procurou o atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas de Uruguaiana-RS, com 
queixa principal de edema, dor e trismo há 3 dias, apresentando  aumento de volume cérvico-facial impor-
tante à E, com presença de calor, dor aguda e ponto de flutuação de coloração eritoplásica. Ao exame clínico 
e radiográfico, observou-se a presença de processo carioso profundo no elemento 37, sendo esta a etiologia 
do abscesso. Após a medicação com antibiótico (Clindamicina – mais eficaz para anaeróbios), procedeu-
-se à anestesia sub-cutânea (fugindo da coleção purulenta), drenagem seguindo as linhas de langerhans, 
e divulsão romba com pinça hemostática curva. Após a realização da drenagem da coleção purulenta, 
instalou-se um dreno com dedo de luva estéril e curativos compressivos, sendo o mesmo removido em 72 
horas e foi realizada a exodontia do elemento envolvido. Acompanhamento de 30 dias. O tratamento resul-
tou em melhoria estética, eliminação das dores, edema e proporcionou conforto à paciente. Conclui-se que, 
o tratamento cirúrgico de urgência em abscesso odontogênicos agudos, com ponto de flutuação, através 
de drenagem extra-oral, é eficaz, seguro, e promove a rápida melhora nos sinais e sintomas dos pacientes.

SÍNDROME DE APERT: ATENÇÃO ODONTOLÓGICA E ASPECTOS 
PSICOSSOCIAIS
GIZELY ELOI TENÓRIO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO 
LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA ORESTES CARDOSO; TAMYRES PEREIRA 
LEITE; THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.    
e-mail:gi7tupan@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de apert; aspectos psicossociais; pacientes especiais

A Síndrome de Apert é uma forma grave de craniossinostose associada à sindactilia óssea bilateral de 
mãos e pés. Foi notificado que mais de 98% dos casos são causados por mutações no gene FGFR2. Dentre 
as craniossinostoses frequentemente associadas a esta condição, a braquicefalia é a mais frequente. Na 
cavidade oral a maxila é atrésica, a abóbada palatina apresenta-se arqueada com fibromatose gengival. Foi 
descrito também mau posicionamento dentário generalizado, com erupções ectópicas, apinhamento e giro-
versões. A presença de caries é devido à falta de coordenação motora. O presente estudo teve por objetivo 
realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema a partir de textos selecionados nas bases de dados: 
Scielo, Bireme e Lilacs. Utilizando como palavras-chaves: síndrome de apert, odontologia para pacientes 
especiais, aspectos psicossociais. Levando-se em consideração a complexidade que envolve o paciente 
com este tipo de má formação, constata-se a necessidade de um atendimento especial para o mesmo, de 
apoio psicossocial à família, assim como o incentivo da equipe médica para facilitar a adesão do paciente 
ao tratamento. Estas medidas podem auxiliar a minimizar o estigma social, favorecendo, desse modo, sua 
adaptação social. Os autores concluem que se faz necessária a implementação de políticas públicas de saúde 
bucal que contemplem a promoção, prevenção e melhoria dos serviços especializados para esses pacientes, 
conjuntamente com ações intersetoriais que contribuam para a integralidade de sua assistência, ajudando-os 
a terem uma melhor qualidade de vida.

 
AVULSÃO DENTÁRIA: UMA NOVA ABORDAGEM SOBRE TERAPÊUTICAS 
ADOTADAS EM ELEMENTOS PERMANENTES 
GLEYSON KLEBER DO AMARAL SILVA1; DANIELLE FERREIRA SOBRAL DE 
SOUZA1; RENAN MACEDO CUTRIM1; SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES1; 
ALYNNE ROBERTA AGUIAR DE SIQUEIRA2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:gleyson.amaral@hotmail.com

Palavras-chave: avulsão dentária; dentes permanentes; terapêutica

A Avulsão Dental corresponde à completa exarticulação do dente do seu alvéolo gerando lesões no osso 
alveolar, polpa e ligamento periodontal. O Reimplante Dental (RD) tem sido proposto como uma das con-
dutas mais conservadoras, pois permite a preservação da função, da estética e reduz o impacto psicológico 
decorrente da perda imediata (Siqueira et al., 2008). Contudo, baseado nas pesquisas, está claro que Rea-
bsorções Radiculares (RR) e Anquilose Dental (AD) consistem distúrbios ainda comuns ao procedimento. 
Isolan e Perri de Carvalho (1989), estudando dentes reimplantados de cães após preenchimento com Hidró-
xido de Cálcio do canal radicular, concluíram que a adoção desse procedimento reduz drasticamente a RR 
Interna. Abbot (1991), relatando o caso de um paciente que, após sofre avulsão acidental e RD imediato, 
obteve o sucesso devido à rápida manobra. Em sua revisão de literatura, Morgado (1992) concluiu que o 
leite, devido seu pH básico e osmolaridade, consiste no melhor meio de armazenamento do dente, permi-
tindo a preservação das células periodontais e reduzindo a RR Externa e AD, fato esse comprovado por 
Nordenvall (1992) que relatou o acompanhamento do caso de um dente armazenado por 12 horas em leite 
até realizar o RD. Krasner e Person (1992), estudando novos meios de conservação, concluíram que a 
Solução de Hank’s tinha eficiência melhor que o leite, porém a dificuldade do acesso a essa solução não a 
torna muito prática. Von Arx et al. (2001) defendem que uma contenção flexível de curta duração parece 
reduzir AD e RR Externas. Com base na literatura pesquisada, concluímos que o sucesso do reimplante de 
dentes avulsionados depende de fatores como a agilidade, o meio de conservação adequado, a aplicação 
de contenção flexível e o preenchimento do canal com Hidróxido de Cálcio, reduzindo a ocorrência de 
Reabsorções Radiculares e Anquilose Dental.
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DESTRUIÇÃO DE GLOBO OCULAR POR MIÍASES
IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS1; SHIRLENE PAULA 
TAVARES PONTES1; PAULA BAPTISTELLA LIMA1; EDÉCIO TORRES WAN-
DERLEY FILHO2; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACIPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:iracemathayane@hotmail.com

Palavras-chave: miíase; olho; dípteros

O termo miíase é derivado do grego myio (mosca) e ase (doença). São afecções causadas pela presença 
de larvas de moscas, principalmente Dermatobia hominis, Callitroga americana e espécies do gênero Lu-
cilia, em órgãos e tecidos de vertebrados domésticos, selvagens e no homem. Podem resultar em morte 
do hospedeiro, especialmente quando envolvem cavidades. Precárias condições de higiene associadas a 
ferimentos contribuem significativamente para que as moscas depositem seus ovos e se desenvolvam. A 
importância do conhecimento acerca de miíases está na simplicidade do tratamento, o qual corretamente 
realizado resulta em bom prognóstico do paciente. Considerar que, embora a ocorrência da miíase em 
cavidade orbitária seja rara, o seu conhecimento é importante para a eventualidade do cirurgião-dentista se 
deparar na prática clínica com um possível caso desta infestação. Paciente do sexo masculino, melanoder-
ma, 64 anos de idade, apresentava lesão localizada na região supra-orbitária há 4 meses. Ao exame clínico 
observou-se destruição total do globo ocular direito, necrose nos tecidos periorbitário, prurido, odor fétido 
e edema. Após a aplicação de anestesia local, constatou-se a presença 118 larvas em cavidade orbitária 
direita, destruição parcial do maxilar direito, assoalho da órbita, ossos nasais e presença de fragmentos 
ósseos desvitalizados. O tratamento foi realizado impregnando- se gazes com éter, para auxiliar a saída das 
larvas e posterior retirada das mesmas. Foi realizado o debridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza 
e curativo. O pós-operatório transcorreu dentro dos padrões da normalidade. Miíases em cavidade orbitá-
ria devem ser consideradas pelos cirurgiões-dentistas quando estiverem diante de um quadro clínico com 
características semelhantes às descritas, pois quando diagnosticadas corretamente, podem ser facilmente 
tratadas, apresentando um prognóstico favorável.

TRAUMA DE FACE POR ARMA BRANCA: ANÁLISE EM 8759 PACIENTES
IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS1; SHIRLENE PAU-
LA TAVARES PONTES1; PAULA BAPTISTELLA LIMA1; RODRIGO HENRIQUE 
MELLO VARELA AYRES DE MELO2; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE 
MELO1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FPS, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:iracemathayane@hotmail.com

Palavras-chave: ferimentos e lesôes; face; agressão

Os acidentes envolvendo a face apresentam incidência crescente nas últimas quatro décadas e a violência 
interpessoal é uma das principais causas dos traumas faciais. A etiologia está associada a fatores como ida-
de, sexo e classe social. Os traumas faciais por arma branca devem ser considerados, pois frequentemente 
desencadeiam consequências devastadoras, sequelas estéticas permanentes e podem representar risco de 
morte ao paciente. Analisar estatisticamente, por meio de um estudo retrospectivo, pacientes vítimas de 
trauma facial por arma branca. Realizou-se um estudo no Hospital da Restauração (Pronto Socorro, Recife/
PE) em 8759 pacientes, visando determinar a prevalência destes com traumas de face por arma branca, no 
período correspondente a abril de 1998 a março de 2002. Analisados os 8759 pacientes, constatou- se que 
4548 (51,9%) foram vítimas de trauma facial, sendo a maioria do gênero masculino (72,0%), melanoderma 
(77,6%) e de idade entre 21 e 30 anos (28,1%). Os principais fatores etiológicos relacionados a este tipo 
de trauma foram: acidentes de trânsito (37,2%), quedas (30,6%) e agressões físicas (23,0%). Finalmente, 
de uma parcela de 1048 casos referente à agressão física, 11,7% corresponde a agressões por arma branca, 
estando abaixo apenas de espancamento (63,6%) e agressões por arma de fogo (18,7%). Os traumas faciais 
por arma branca são frequentes e deve-se preveni-los por meio de estratégias com o intuito de atenuar a 
crescente violência interpessoal, devido às consequências emocionais e à possibilidade de deformidade 
provenientes deste tipo de trauma. Pela mesma razão, as lesões devem ser tratadas de acordo com sua 
extensão, profundidade, grau de contaminação, agente etiológico e tempo do trauma, objetivando melhores 
resultados estético- funcionais.

 
RECONSTRUÇÃO DE PÁLPEBRA INFERIOR ATRAVÉS DE AUTO ENXERTO 
PARCIAL
JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE1; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA 
AYRES DE MELO2; JORGE PONTUAL WAKED1; ADRIANA CARLA BARBOSA 
FIRMO1; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:janainafa@yahoo.com

Palavras-chave: enxerto de pele/método; pálpebras/patologia; pavilhão auricular/transplante

Enxertos cutâneos consistem no transplante de pele para uma ferida distante, com a finalidade de restaurar 
sua estética e integridade funcional, como em casos de perda de tecidos por processos patológicos ou 
traumáticos. Mostrar que o enxerto retroauricular é apropriado para corrigir defeitos de pálpebra inferior 
e perda de substâncias após a ocorrência de processos patológicos e trauma. Paciente do gênero feminino, 
leucoderma, 80 anos de idade, apresentando lesão na região palpebral inferior esquerda com 10 anos de 
evolução. A lesão apresentava diâmetro correspondente a 3,0cm x 1,5cm, dura à palpação, indolor e pe-
dunculada. Foi realizada a biópsia do tipo excisional devido ao seu tamanho. Após a ressecção, foi feita a 
moldagem da cavidade e optou-se pelo autoenxerto de pele parcial. A área doadora escolhida foi a região 
posterior do pavilhão auricular esquerdo. Foi retirada da região doadora o tamanho correspondente à área 
a ser enxertada e, de imediato, realizado o procedimento suturando os tecidos com fio do tipo mononylon 
6-0 a pontos separados. Os curativos foram realizados duas vezes ao dia utilizando-se a fibrase com cloran-
fenicol. A sutura foi removida com 15 dias após o ato operatório. A paciente foi examinada a cada 15 dias 
e teve alta após 45 dias com resultado estético e funcional satisfatório. A região retroauricular é uma área 
doadora em potêncial para correção de defeitos pós-ressecção de processos patológicos e/ou traumas com 
perda de substâncias na região palpebral inferior.

TRAUMAS FACIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO: RE-
LATO DE CASO
JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE1; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA 
AYRES DE MELO2; ALANA SANTOS SALES2; ADRIANA CARLA BARBOSA FIR-
MO1; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:janainafa@yahoo.com

Palavras-chave: trauma; ossos faciais/lesões; pronto-socorro

Os acidentes de trânsito constituem um grave problema de saúde pública. A cada ano, ocorrem em torno de 
45 mil mortes decorrentes deste mecanismo de trauma no Brasil, a uma estimativa de 1 acidente por minuto. 
Grande parte da população envolvida nestes eventos é do gênero masculino, com idade inferior a 45 anos. 
Um estudo realizado em um centro de atendimento especializado evidenciou que, relativo aos traumas de 
face provocados por acidentes de trânsito, 18,6% foram decorrentes de acidentes motociclísticos. As con-
sequências são desastrosas, podendo provocar mutilações, invalidez e morte. O etilismo está associado a 
um aumento do número de acidentes, ao passo que o uso de capacete protetor mostrou-se eficaz na redução 
das mortes. Relatar um caso clínico de acidente motociclístico como causador de traumas na região da face. 
Paciente do gênero masculino, 28 anos, melanoderma, o qual sofreu acidente motociclístico ao tentar des-
viar seu veículo de um bueiro. O mesmo referia que usava o capacete de proteção no momento do acidente. 
No entanto, sofreu trauma de alta complexidade, o que provocou ferimentos extensos de pele, músculos e 
ossos em terços médio e superior da hemiface esquerda. No plano ósseo, houve fratura complexa do osso 
zigomático e cominutiva da maxila. O paciente recebeu os cuidados iniciais pela equipe do SAMU e foi 
encaminhado a um centro de referência em trauma. Após o atendimento do suporte avançado de vida no 
trauma, foi submetido à cirurgia para reparo de suas deformidades, conferindo um bom resultado estético e 
funcional. Traumas faciais representam grande parte da demanda nas emergências hospitalares e o acidente 
motociclístico é uma das principais causas de tais ocorrências. Dessa forma, o conhecimento de técnicas de 
avaliação e tratamento inicial e avançado às vítimas de tais acidentes se faz necessário para que haja uma 
melhor expectativa de vida desses pacientes.

HEMORRAGIA APÓS EXTRAÇÃO
JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; JÉSSYCA MARIA FRANÇA2; ANA RAQUEL 
ROCHA1; CHARRY ALVES DA SILVA1; PEDRO IGOR FERREIRA1; SÍLVIO 
EMANUEL A.C. DE MENEZES1

1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:jessyca-franca1@hotmail.com

Palavras-chave: hemorragia; extração dentária; procedimentos

A extração dentária é um procedimento cirúrgico que apresenta um complicado desafio ao mecanismo da 
coagulação e existem várias razões para este desafio. Primeiramente, os tecidos da boca e dos maxilares 
são altamente vascularizados. Em segundo lugar, a extração deixa uma ferida expondo os tecidos moles 
da boca e o osso, o que provoca o sangramento. Em terceiro lugar, é quase impossível aplicar um material 
que sele esta cavidade imediatamente após a cirurgia (com o advento do derivado do plasma - selante de 
fibrina - este problema foi solucionado). Em quarto lugar, os pacientes tendem passar a língua por cima 
da lesão, removendo o coágulo formado e provocando o sangramento. E, finalmente, as enzimas da saliva 
promovem a lise do coágulo antes de ele estar totalmente organizado. Como todas as outras complicações, 
a prevenção das hemorragias dentárias é a melhor maneira de lidar com este problema, antes de toda inter-
venção cirúrgica. Inicialmente devemos fazer uma boa anamnese, colhendo a história do paciente relativa 
a: ocorrência de outros episódios de sangramento, historia familiar, medicação que está sendo administrada 
e doenças que o paciente possui. Os pacientes com suspeita de coagulopatias devem ser avaliados pelos 
seus médicos assistentes e com eles discutirem os exames que devem ser solicitados como, por exemplo, o 
teste de tempo de protrombina (PT). A maioria das hemorragias dentárias com causas locais acontece por 
falha na elaboração de um plano cirúrgico, por radiografias insuficientes ou distorcidas, pelo uso inadequa-
do do instrumental cirúrgico, pelo desconhecimento da anatomia topográfica regional e finalmente, pela 
inabilidade do cirurgião-dentista.

NEURALGIA DO NERVO TRIGÊMIO: ASPECTOS ANATÔMICOS
KARINE GOMES ALCÂNTARA1; CLEICE BARBOSA BEZERRA1; CLÍVIA BAR-
BOSA BEZERRA2; DIEGO ALBUQUERQUE NEVES1; PATRÍCIA LEIMIG OLI-
VEIRA1; DAVID MORAES DE OLIVEIRA1

1.FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:karialcantara@hotmail.com

Palavras-chave: doença de fortherghill; tic doloroso facial; neuralgia do trigêmeo

A neuralgia do nervo trigêmeo ou tique doloroso é uma neuralgia localizada, uma patologia crônica de-
bilitante. É caracterizada por episódios de dor intensa de curta duração, relacionada, sobretudo a sequelas 
traumáticas ou processos degenerativos fisiológicos associados à compressão vascular. Explanar sobre a 
patologia como um todo e ressaltar os aspectos anatômicos. A neuralgia do trigêmeo é observada com mais 
frequência em pacientes de meia-idade ou mais velhos, embora sua presença possa ser sintomática de es-
clerose múltipla em pacientes mais jovens e apresenta ligeira predominância no sexo feminino. A dor é de-
sencadeada pelo contato com uma zona de gatilho especifica que frequentemente está na face, mas que pode 
localizar-se na boca. O terceiro ramo (nervo mandíbular) do trigêmeo é o afetado com mais frequência. O 
diagnóstico é clinico, associado a imagens, em alguns casos. A anestesia local da zona de gatilho impede o 
início da dor por curto período de tempo e, assim, é uma boa técnica confirmadora do diagnóstico. As di-
versas formas de tratamento descritas na literatura enfocam desde procedimentos clínicos medicamentosos 
à neurocirurgia descompressiva do gânglio trigemial. Embora a neuralgia trigeminal tenha um prognóstico 
melhor do que a maioria das dores orofaciais, o tratamento seja farmacológico ou cirúrgico, não consegue 
ser efetivo em todos os casos. O tratamento clínico, principalmente à base de anticonvulsivantes, apresenta 
bom resultado, com uma considerável remissão da dor e melhora na qualidade de vida do paciente.
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P049 ANGINA DE LUDWIG E COMPLICAÇÕES: RELATO DE CASO
KATHERINE JUDITH DE CARVALHO MACÁRIO PRESADO SILVER1; MAR-
COS TÚLIO BUARQUE TENÓRIO LOPES1; RICARDO VIANA BESSA NOGUEI-
RA1; JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO2; INÊS DE FÁTIMA DE 
AZEVEDO JACINTO INOJOSA1

1.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:kah.carvalho89@hotmail.com

Palavras-chave: angina de ludwig; infecção; complicações

Esta infecção odontogênica grave acomete ao mesmo tempo os espaços mandibulares (submandibular, 
sublingual e submentoniano). A sintomatologia típica inclui dor, aumento de volume em região cervical, 
disfagia, odinofagia, trismo, edema do assoalho bucal, protusão lingual, febre, linfadenopatia e calafrios. 
Em geral, 40% dos casos podem evoluir para quadros graves (ex. mediastinite) como consequência da sua 
disseminação, especialmente, quando a doença não é tratada da maneira correta ou está associada a outros 
quadros clínicos. Tal dado torna imprescindível ao cirurgião-dentista conhecer suas causas, sua forma de 
evolução e as condutas indicadas para o sucesso do tratamento. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
um caso clínico de angina de Ludwig e complicações. Paciente do gênero masculino, 40 anos de idade, 
melanoderma, etilista crônico, compareceu ao Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela 
- HGE/AL apresentando abscesso na face. Foi internado e realizado drenagem na região, juntamente com 
antibioticoterapia. Seu quadro evoluiu para Angina de Ludwig e consequentemente uma nova drenagem foi 
feita. No leucograma, detectou-se neutrofilia, linfopenia e leucocitose. O paciente foi a óbito alguns dias 
depois decorrentes de complicações (úlcera gástrica) associadas à evolução do quadro clínico e da história 
pregressa de etilismo. A Angina de Ludwig é uma condição odontológica letal ou pode estar associada a 
quadros clínicos potêncialmente letais; desta forma, um diagnóstico preciso e um tratamento precoce por 
parte dos cirurgiões-dentistas são fatores determinantes do sucesso na sua abordagem clínica.

RELATO DE UM CASO INCOMUM DE CISTO DENTÍGERO
LAIO DA COSTA DUTRA1; HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAES1; BEL-
MIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS2; TASIANA GUEDES SOU-
ZA1; ISSAC JORDÃO DE SOUZA ARAÚJO1; JAMILE MARINHO BEZERRA DE 
OLIVEIRA1

1.UERN, CAICÓ, RN, BRASIL; 2.FOP/UPE, RECIFE-PE. BRASIL.
e-mail:laio_969@hotmail.com

Palavras-chave: cisto dentígero; dente impactado; mandíbula

O cisto dentígero representa cerca de 20% dos cistos epiteliais maxilares, sendo mais frequente nos tercei-
ros molares inferiores envolvendo a coroa de um dente impactado. Apresenta maior incidência entre a pri-
meira e terceira décadas da vida, sendo assintomático. O cisto dentígero manifesta-se geralmente de forma 
solitária. Cistos múltiplos ou bilaterais geralmente estão associados com algumas síndromes, destacando-se 
a síndrome de maroteaux-lamy e a displasia cleidocraniana. O presente trabalho tem como objetivo relatar 
o caso de um paciente, 15 anos de idade, leucoderma que foi encaminhado pelo ortodontista com uma 
radiografia panorâmica para avaliação das regiões retro-molares mandibulares. Ao exame clínico intra-
-oral não havia qualquer aumento de volume ou alteração na cor da mucosa. O exame radiográfico revelou 
radiolucidez que circundava as coroas dos dentes 37 e 47, bem como inclusão horizontal dos dentes 38 e 
48, que impediam a erupção dos dentes 37 e 47. Foi realizada biópsia incisional e o diagnóstico histológico 
de cisto dentígero foi confirmado para ambos os lados. Após confirmação, foi realizada remoção dos dentes 
38 e 48, descompressão na região do dente 48, bem como a enucleação da lesão na região do dente 38. A 
radiografia de controle de 2 meses mostrou neoformação óssea, bem como a erupção dos dentes 37 e 47. 
A presença de cistos dentígeros bilaterais em mandíbula não são achados comuns mas, quando presentes, 
podem estar associados com algumas síndromes, o que não aconteceu neste caso.

FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR: CORREÇÃO DE DIASTEMA - UM CASO 
CLÍNICO
LORENA PRAZERES DE ASSIS; LARISSA PAZ; NATÁLIA BURLE; VINICIUS 
BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES; KEYLLA MARINHO ALBUQUER-
QUE BARROS; ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO PONZI
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lorena_assis2@hotmail.com

Palavras-chave: cirurgia bucal; diastema; freio labial

As inserções do freio labial consistem em finas bandas de tecido fibroso coberto com mucosa estendendo-se 
do lábio ao periósteo alveolar. A inserção anormal do freio labial pode causar diastema, retração gengival, 
restringir os movimentos labiais, afetar a fonação, induzir a hábitos viciosos, interferir na escovação dentá-
ria e provocar a movimentação da gengiva marginal predispondo à doença periodontal. A frenectomia tem 
por finalidade melhorar as condições do vestíbulo e dos elementos dele dependentes, por meio da liberação 
das inserções inconvenientes destes freios. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma breve 
revisão da literatura sobre indicações e técnicas cirúrgicas da frenectomia, bem como a apresentação de 
um caso clínico realizado na disciplina de Cirurgia II da UFPE visando a correção de um diastema anormal 
entre os incisivos centrais superiores. Paciente R.F.S.F, sexo masculino, 37 anos, procurou a clínica da 
disciplina de cirurgia da UFPE para realização de frenectomia labial superior por indicação ortodôntica. Ao 
exame físico o freio labial apresentava inserção fibrosa com isquemia da papila palatina durante o tracio-
namento labial. A cirurgia ocorreu sob anestesia terminal infiltrativa complementada por palatino ao redor 
da papila incisiva. O procedimento cirúrgico foi realizado através da técnica de Archer modificada (duplo 
pinçamento). As técnicas cirúrgicas para remoção do freio labial superior apresentam diversas vantagens 
como desempenho rápido e econômico, indicação coadjuvante no tratamento ortodôntico, periodontal, 
pré-protético, estético, dentre outros; trans e pós-operatório sem complicações; cicatrização excelente e 
estabilidade dos resultados. Esta técnica viável e simples pode ser uma alternativa para eliminação do freio, 
com aumento da gengiva queratinizada inserida na área, o que impede a reinserção do freio próximo à área 
de gengiva marginal livre pós frenectomia.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE AMELOBLASTOMA EM MAXILA: RELATO 
DE CASO
LUANNA PRISCILLA MONTENEGRO NOBERTO1; KATHERINE JUDITH DE 
CARVALHO MACÁRIO PRESADO SILVER1; GALBA VILELA NUNES2; MAR-
COS TÚLIO BUARQUE TENÓRIO LOPES1; CAMILA MARIA BEDER RIBEI-
RO2; TAYGUARA CERQUEIRA CAVALCANTE2

1.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.CESMAC, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:luanna_montenegro@hotmail.com

Palavras-chave: neoplasia; ameloblastoma; maxila

O ameloblastoma caracteriza-se como um tumor odontogênico benigno derivado do epitélio odontogênico, 
que representa cerca de 1% de todos os tumores orais. Tal tumor tem característica indolor, agressiva e 
localizada, além de apresentar alta taxa de recorrência. Sua predileção pela mandíbula é quatro vezes maior 
que pela maxila, porém pode ocorrer no osso maxilar de forma agressiva devido à natureza do osso, que 
permite a propagação rápida do tumor. Os ameloblastomas são classificados radiograficamente como lesões 
radiolúcidas uniloculares ou multiloculares, rodeadas por uma fronteira radiopaca. Histologicamente são 
divididos em: sólido, unicístico, periférico e desmoplásico. O tratamento pode ser feito de maneira menos 
invasiva com curetagem e enucleação, ou mais radical com ressecção marginal, segmentar e desarticula-
ção para tumores mandibulares. Já para tumores maxilares podem ser utilizadas técnicas para diminuir as 
recidivas, como: crioterapia ou laser de CO2. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de amelo-
blastoma maxilar, que devido a sua pouca ocorrência, possui poucos relatos. Paciente do gênero masculino, 
20 anos, leucoderma, compareceu à clínica odontológica do Centro Universitário CESMAC, apresentando 
aumento volumétrico indolor em maxila direita com início há cerca de 8 meses. Foram realizadas radiogra-
fia panorâmica e tomografia computadorizada e verificou-se presença de lesão radiolúcida multilocular e 
áreas hiperdensas associadas a um terceiro molar impactado. O paciente foi encaminhado para cirurgia em 
centro cirúrgico sob anestesia geral para remoção por curetagem, seguido de acompanhamento semanal no 
primeiro mês, e mensal até os primeiros 6 meses. O ameloblastoma é uma neoplasia relativamente comum, 
desta forma, torna-se necessário o conhecimento dos profissionais sobre o diagnóstico e tratamento preco-
ces, já que sua evolução pode ter um curso agressivo.

PERDA DO LÁBIO SUPERIOR POR INSTRUMENTO ROTATÓRIO EM ACI-
DENTE DE TRABALHO. RELATO DE CASO
MARCELA CORTE REAL FERNANDES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; ADRIA-
NA CARLA BARBOSA FIRMO; CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; RICARDO 
EUGENIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cela_cortereal@hotmail.com

Palavras-chave: acidente de trabalho; instrumento rotátorio; lábio superior

A definição de acidente de trabalho no aspecto legal se dá a um acontecimento fortuito, que ocorre pelo 
exercício do trabalho provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade do trabalhador. Segundo dados do Ministério 
da Previdência Social (2008), no ano de 2006 ocorreram no país 503.890 acidentes de trabalho. A proposta 
desse trabalho é relatar o caso de um paciente, com 47 anos de idade, vítima de acidente de trabalho que 
apresentou lesão de face devido ao uso, inadequado, de um instrumento de corte. Além da importância de 
associar riscos com atividades relacionadas ao trabalho e a obtenção de medidas preventivas, para auferir 
proveitos a fim de causar a diminuição dos acidentes ocorridos. Paciente com 47 anos de idade, do gênero 
masculino, leucoderma, operando com um instrumento rotatório utilizando um disco de corte procurou 
atendimento devido a percalço, enquanto ele se encontrava em horário de trabalho. Ao exame clínico ex-
trabucal observou-se grande destruição do lábio superior, fratura de maxila e fundo de vestíbulo com o 
comprometimento da estética. O tratamento cirúrgico foi realizado obtendo-se resultado estético favorá-
vel. É importante que ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador sejam tomadas a fim de 
minimizar os riscos inerentes às atividades relacionadas com o trabalho. Então, fatores predisponentes à 
ocorrência podem ser evitados como: sobrecarga de trabalho, fadiga, uso inadequado de materiais, além da 
utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos com a finalidade de tornar um hábito essa 
prática das precauções de segurança. 

FRATURA DE MANDÍBULA EM PACIENTE GERIÁTRICO: RELATO DE CASO
MARIA CAROLINA PEREIRA GUIMARÃES; ALINE BRITO ALVES DA SILVA; 
DAYANA HELENA DA SILVA; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LUCAS 
ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO 
VASCONCELOS
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:kerol_88@hotmail.com

Palavras-chave: fratura; mandibula; geriátrico

O aumento na qualidade de vida reflete, cada vez mais, no crescimento da população idosa e aliado a 
estilos de vida mais ativos faz com que essa população fique mais exposta aos traumas, principalmente os 
craniofaciais. A etiologia varia de acidentes de trânsito, quedas, agressões físicas, ou até mesmo práticas 
esportivas. É importante para o cirurgião bucomaxilofacial familiarizar-se bem com a natureza biológica 
de envelhecer, e apreciar os fatores múltiplos que contribuem para as diferenças marcantes nas respostas de 
pacientes geriátricos a trauma faciais. O estado de saúde aumenta as chances de criar problemas anestésicos 
e riscos cirúrgicos para o idoso. No planejamento do tratamento alguns fatores devem ser considerados, 
como o uso de medicamentos, doenças crônicas associadas à idade e às alterações fisiológicas e anatômicas. 
Dentre os tratamentos propostos para a redução das fraturas de mandíbula, temos a redução fechada (cer-
clagens, goteiras) e a redução aberta (osteossintese com fios de aço e fixação interna rígida). Diante disso, 
existem controvérsias sobre a melhor forma de tratamento para estes pacientes. Alguns autores acreditam 
que estas fraturas devam ser reduzidas e fixadas de forma aberta, enquanto outros acham que o tratamento 
fechado seria a melhor alternativa. O presente trabalho relata um caso clínico-cirúrgico ilustrativo de fra-
tura de mandíbula tratada pelo método de redução aberta e fixação interna rígida, de um paciente do sexo 
masculino, vitima de queda da própria altura, com 64 anos de idade, atendido no Hospital da Restauração, 
em Recife-PE.

 
P055 - CISTO DENTÍGERO EM MAXILA: RELATO DE CASO
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P055 MARIA CAROLINA PEREIRA GUIMARÃES; DAYANA HELENA DA SILVA; 
ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SAN-
TOS; RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO 
VASCONCELOS
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:kerol_88@hotmail.com

Palavras-chave: cisto; dentigero; maxila

Os cistos dentígeros caracterizam-se pela formação de lesões císticas unidas à junção esmalte-cemento de 
um dente não irrompido ou em desenvolvimento. É o tipo de cisto odontogênico de desenvolvimento mais 
comum, compreendendo cerca de 20% de todos os cistos epiteliais dos maxilares. A patogênese deste cisto 
é desconhecida, mas, aparentemente, ele desenvolve-se pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido 
do esmalte e a coroa do dente.  Embora os cistos dentígeros possam estar associados com qualquer dente 
incluso, mais frequentemente eles envolvem os terceiros molares inferiores. Outros locais relativamente 
frequentes são os caninos superiores, terceiros molares superiores e segundo pré-molares inferiores. Os cis-
tos dentígeros raramente envolvem os dentes decíduos inclusos. O cisto pode ser encontrado em pacientes 
de diferentes idades, porém, é descoberto, com mais frequência, em pacientes entre 10 e 30 anos de idade. 
Há uma ligeira predileção pelos homens, e a prevalência é maior em brancos do que em negros. Radiografi-
camente apresenta-se como uma lesão radiotransparente unilocular associada à coroa de um dente incluso. 
O tratamento usual para o cisto dentígero é uma enucleação do cisto e remoção do dente incluso associado. 
O prognóstico para o cisto é excelente, ocorrendo raramente uma recorrência após a remoção completa do 
mesmo. A proposta deste trabalho é relatar o tratamento cirúrgico de um extenso cisto dentígero na maxila 
em uma paciente do sexo feminino, com 10 anos de idade, atendida no Hospital da Face-PE.

ENUCLEAÇÃO DE CISTO RESIDUAL EM MAXILA: RELATO DE CASO E RE-
VISÃO DE LITERATURA
MARIA EDUARDA PINTO GALDINO MARQUES; ANDRÉ COELHO LOPES; 
LÍLIA MACHADO DE ANDRADE SILVA; LUCIANA CAVALCANTI DE ARAÚJO; 
JOSIANE NASCIMENTO DOS SANTOS
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:dudamarques_91@hotmail.com

Palavras-chave: cisto residual; enucleação; lesão odontogênica

O cisto residual é descrito como uma lesão odontogênica de origem inflamatória que pode resultar da 
ressecção incompleta do cisto radicular ou do desenvolvimento de restos epiteliais odontogênicos de um 
dente extraído. De acordo com levantamentos epidemiológicos, é a terceira lesão cística mais comum nos 
ossos maxilares, acometendo com maior frequência o gênero masculino e a região maxilar. Clinicamente 
na maioria dos casos não apresenta deformações significantes, porém quando atingem proporções maiores 
podem evoluir com dor e tumefação. Radiograficamente se apresenta como uma imagem radiolúcida de 
tamanho variável circunscrita por uma linha radiopaca sem a presença de dente previamente envolvido. 
O diagnóstico é dado entre a correlação dos exames clínico, radiográfico e histopatológico. Pode ser feito 
diagnóstico diferencial com lesões como o ameloblastoma, tumor odontogênico ceratocístico e cisto ósseo 
traumático. Seu tratamento consiste na remoção cirúrgica acompanhado do exame histopatológico para 
confirmação do diagnóstico. É de grande importância que os cirurgiões-dentistas possam diagnosticar e tra-
tar precocemente esse tipo de patologia, evitando assim progressão da lesão e acometimento de estruturas 
nobres. O trabalho desenvolvido tem por objetivo relatar um caso de cisto residual na região de maxila em 
uma paciente do gênero feminino de 50 anos que foi submetida a procedimento cirúrgico de enucleação 
da lesão sob anestesia local, bem como realizar uma breve revisão de literatura acerca dessa condição.

OS RISCOS NAS CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES E SUA 
REPERCUSSÃO LEGAL
MARIA JULIETY SIQUEIRA; THAMISE VALENÇA DE OLIVEIRA; ÉSLLEY 
DJOCONNDA INÁCIO SANTOS PAES DA SILVA; ITANA RAQUEL SOARES DE 
SOUZA; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:juliety_siqueira@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; exodontia; terceiro molar

Um dos atos mais frequentes na prática odontológica, atualmente, consiste na remoção cirúrgica de tercei-
ros molares, sendo os inferiores os que repercutem um maior número de riscos para o paciente. Os acidentes 
e complicações podem levar à ocorrência de processos judiciais contra os cirurgiões-dentistas, criando 
transtornos de ordem física, social e econômica para o paciente e o profissional. Conhecer os principais 
riscos decorrentes da exodontia de terceiros molares inferiores e demonstrar como o cirurgião-dentista deve 
proceder na atuação clínica, evitando os processos judiciais. A etiologia dos terceiros molares inclusos infe-
riores está associada principalmente com a ausência de espaço na arcada dentária, ficando estes impactados 
parcial ou totalmente no interior do osso. Os terceiros molares, presentes em 90% da população, encontram-
-se retidos em 33% dos indivíduos. A frequência de complicações da exodontia desses elementos dentários 
inclusos é alta, destacando-se a dor, fratura de mandíbula, lesões nervosas, trismo, alveolites, hemorragias 
e infecções secundárias, sendo mais prevalentes em relação aos terceiros molares inferiores. É essencial a 
realização de todos os exames complementares pré-operatórios e a informação ao paciente sobre os riscos, 
vantagens e desvantagens do procedimento, além da necessidade de autorização para a realização da cirur-
gia por meio de documentos legais. Portanto, é necessário o conhecimento do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor e do Código de Ética Odontológico por parte do profissional para a execução de suas 
atividades de forma segura. Diante do conhecimento dos principais riscos em consequência das remoções 
cirúrgicas dos terceiros molares inferiores, o cirurgião-dentista deve executar esses procedimentos com 
cautela, agindo mediante o cumprimento de todos os critérios essenciais para o sucesso cirúrgico, estando 
resguardado pela legislação odontológica.

AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO - RELATO DE CASO
MARIA LUÍSA SOARES RIBEIRO1; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SAN-
TOS2; GABRIELA MADEIRA ARAÚJO1; PATRÍCIA MENDONÇA BORBA2; ANA 
CLARA SANTOS1; LUIZ PORTELA GUERRA3

1.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HR, RECIFE, PE, BRASIL; 3.HOSPITAL DE 
AREIAS, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:malukinhax3@gmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma; unicístico; tumor

O ameloblastoma é o tumor odontogênico de maior significado clínico. São tumores de crescimento lento, 
localmente invasivos, que têm um curso benigno na maioria dos casos. Os ameloblastomas possuem três di-
ferentes situações clínico-radiográficas, que merecem considerações em separado por causa do tratamento 
e prognósticos diferentes sendo eles o multicístico, periférico e unicístico. Os unicísticos são encontrados 
com muito mais frequencia em pacientes jovens, ocorrendo entre 10 e 15% dos ameloblastomas intra-
-ósseos. Mais de 90% dos unicísticos são encontrados na mandíbula, frequentenmente na região posterior 
e em muitos pacientes, a lesão aparece caracteristicamente como uma área radiotrasnparente que circunda 
a coroa de um terceiro molar inferior incluso, que lembra clinicamente um cisto dentígero. Os achados clí-
nicos e radiográficos da lesão sugerem ser um cisto odontogênico, porém o diagnóstico do ameloblastoma 
só é feito após o exame microscópico do cisto. Portanto estes tumores são frequentemente tratados como 
cistos por enuclação. O presente trabalho aborda um relato de caso de um paciente jovem, apresentando 
um aumento do espaço pericoronário na região posteroinferior direita. Realizou-se uma radiografia pano-
râmica onde foi visualizada uma área radiolúcida relacionada aos folículos dos dentes 47 e 48, em seguida, 
foi realizada uma tomografia computadorizada para melhor visualização da lesão. Biópsia excisional foi 
realizada e o resultado histopatológico foi de ameloblastoma unicísto para a lesão. Foi realizada uma radio-
grafia panorâmica 9 meses após o procedimento cirúrgico para controle e não foi visualizada nenhuma área 
radiolúcida no local da antiga lesão, corroborando para sucesso do ato operatório.

TRANSPLANTE DENTAL AUTÓGENO - RELATO DE CASO COM ACOMPA-
NHAMENTO DE UM ANO
MARIANA VASCONCELOS DA CRUZ GOUVEIA1; FABRÍCIO SOUZA LAN-
DIM1; JOSÉ RICARDO MIKAMI2; LUCIANO LEOCÁDIO TEIXEIRA NOGUEI-
RA FILHO2; PEDRO THALLES NOGUEIRA1

1.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.CENTRO UNI-
VERSITÁRIO CESMAC, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:marianacruzgouveia@hotmail.com

Palavras-chave: perda dental; exodontia; transplante autógeno

O transplante dental autógeno pode ser definido como o movimento cirúrgico de um dente incluso ou 
erupcionado de um local para outro, num mesmo indivíduo, em alvéolos de dentes recém extraídos ou 
preparados cirurgicamente. É uma opção de tratamento para reposição de elemento dentário quando há um 
dente doador viável, podendo ser indicado em casos de agenesia dental e perda prematura de dentes devido 
a trauma, cárie ou doença periodontal. Os autotransplantes dentários são influenciados por fatores pré e pós-
-operatórios como a idade do paciente, estágio de desenvolvimento radicular, tipo do dente transplantado, 
trauma cirúrgico durante a remoção do transplante, armazenamento após extração e sítio receptor. O objeti-
vo deste trabalho é exemplificar o sucesso do transplante dentário autógeno por meio de um caso clínico no 
qual o paciente foi submetido ao transplante do dente 38 para o alvéolo do dente 37 que foi extraído devido 
à cárie extensa. O acompanhamento pós-operatório de 1 ano revelou vitalidade pulpar, saúde periodontal, 
formação radicular, além de função e estética adequadas do dente 38 transplantado. Estudos clínicos e 
experimentais confirmam que o transplante dental é uma alternativa segura, rápida e economicamente vi-
ável e que, a depender de uma associação de uma boa técnica cirúrgica, que deve ser a menos traumática, 
bem como desenvolvida no menor tempo possível, atenção e habilidade do cirurgião e da cooperação do 
paciente, o prognóstico do procedimento torna-se excelente.

IMPLICAÇÕES DA TERAPIA COM ANTICOAGULANTES EM  CIRURGIA 
ORAL
MÁRIO FILIPE VERÇOSA DE MELO SILVA; ELIZABETH ARRUDA CARNEI-
RO PONZI; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; KEYLLA MARINHO 
ALBUQUERQUE BARROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:mfvms@hotmail.com

Palavras-chave: anticoagulants; oral sugery; dental treatment

Anticoagulantes orais ou drogas antivitamina K (AVK) são usualmente utilizados no tratamento e preven-
ção de tromboembolismo pulmonar em pacientes com doenças cardíacas. Além de garantir a eficiência 
do tratamento, o controle regular da anticoagulação oral deve assegurar a prevenção de fenômenos he-
morrágicos. Vários protocolos de atendimento são sugeridos e incluem desde a interrupção completa do 
medicamento, sua redução ou até a manutenção da terapia anticoagulante com utilização de hemostáticos 
locais. Avaliar o que existe de evidência científica sobre cirurgia oral em pacientes submetidos à terapia 
com anticoagulantes e como se deve proceder para a manutenção da hemostasia durante o procedimento 
operatório e no pós-operatório. Foram pesquisados artigos com os descritores: anticoagulants, oral sugery. 
Utilizando as bases de dados Pubmed, Scopus, foram selecionadas pesquisas clínicas em humanos, publi-
cadas entre janeiro de 2001 e junho de 2011, e as do tipo ensaios clínicos, transversal, observacional ou 
caso-controle. Dentro desses critérios, foram encontrados 20 artigos em humanos os quais foram colocados 
em tabelas para melhor avaliação de seus dados. A maioria dos estudos (90%) observou que os pacientes 
que estão sob terapia de anticoagulantes não necessitam de interrupção e alteração na dose da medicação, 
se forem realizadas manobras de hemostasia local. Procedimentos cirúrgicos orais podem sem realizados 
em usuários de drogas antivitamina K sem a interrupção na terapia com anticoagulantes, desde que seja 
realizada a hemostasia local através da sutura, uso de esponjas de gelatina, compressão com gase associada 
à aplicação do ácido tranexâmico. O risco da ocorrência de alterações hemostáticas que não possam ser 
administradas com hemostasia local é mínimo, o que não justifica a interrupção da medicação que por sua 
vez pode aumentar o risco de tromboembolismo pulmonar em anticoagulados.
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P061 LESÃO TRAUMÁTICA DO NERVO FACIAL: RELATO DE CASO
MARLLUS VINICIUS BEZERRA DE OLIVEIRA1; GILBERTO CUNHA DE SOU-
ZA FILHO2; EVERSON BRUNO PEREIRA BEZERRA1; ALEXSANDRE BEZER-
RA CAVALCANTE2; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA1; JEFFERSON 
LUIZ FIGUEIREDO LEAL1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marllus1@hotmail.com

 
Palavras-chave: nervo; facial; par craniano

O nervo facial sendo o VII par craniano é constituído por uma raiz motora e uma raiz sensitiva, sendo res-
ponsável pela motricidade dos músculos da expressão facial e a sensação gustativa de dois terços anteriores 
da língua. O mesmo, possuindo origem aparente no sulco bulbo-pontino, emerge do crânio pelo forame 
estilomastoide e no seu trajeto ele atravessa a parótida sem inervá-la, emitindo os seguintes ramos: tem-
poral, mandibular, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Muitas vezes, traumas na região 
facial promovem lesões que acometem a distribuição nervosa do respectivo nervo, induzindo sequelas na 
musculatura da expressão facial, ocasionando paralisias faciais. Neste trabalho vamos descrever os aspec-
tos anátomo-topográficos, clínicos e cirúrgicos do nervo facial comparando os déficits motores no paciente 
relatando o caso clinico do paciente A.S.B. de 45 anos que procurou a emergência do Hospital Getúlio 
Vargas sendo conduzido ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial, no Grande Recife-PE. 
O paciente havia relatado história de queda de cerca de 3 metros de altura de uma árvore, e evidenciou-se 
a perda da contração muscular da porção anterior do músculo occiptofrontal, pálpebra superior e depressor 
do ângulo da boca, sendo decorrente da lesão traumática nervosa do VII par de nervo craniano; assim fare-
mos uma comparação em peças cadavéricas, das possíveis áreas lesadas, assim como mostrando também as 
fotos do paciente o qual mostra  paralisia do nervo facial .

MINIPLACAS DE TITÂNIO COMO ALTERNATIVA PARA O BLOQUEIO 
MAXILO-MANDIBULAR EM PACIENTE COM FRATURA COMINUTIVA DE 
MANDÍBULA
MICHELE XAVIER DO AMARAL; AUREMIR ROCHA MELO; MARCELO FER-
NANDO DO AMARAL; STEFANNY TORRES DOS SANTOS MARQUES; JOSÉ 
RODRIGUES LAUREANO FILHO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL
e-mail:michele_ra@hotmail.com

Palavras-chave: fraturas; bloquei maxilo-mandibular; miniplacas

Fraturas mandibulares cominutivas provocadas por agressão por arma de fogo são frequentemente apresen-
tadas aos cirurgiões buco-maxilo-faciais. O tratamento convencional para este tipo de fratura inclui o uso 
de bloqueio maxilo-mandibular (BMM). Barras e aletas com fios de aço são os métodos mais comumente 
utilizados para o BMM. Estes métodos apresentam desvantagens, como tempo gasto para sua instalação e 
remoção, risco de acidentes perfurantes durante a manipulação dos fios de aço e impossibilidade de reali-
zação em pacientes edêntulos. A realização do BMM com parafusos específicos elimina estes problemas, 
além de permitir a manutenção da saúde periodontal caso seja necessário um tempo prolongado de blo-
queio. O presente trabalho relata o caso de um paciente, 45 anos, sexo masculino, que deu entrada na Uni-
dade de Trauma do Hospital da Restauração – Recife/Pernambuco após ter sido vítima de agressão física 
por projétil de arma de fogo em face. Foi optado pelo tratamento conservador, através da redução fechada 
e bloqueio maxilo-mandibular. Devido à impossibilidade de instalação de barras de Erich ou algum outro 
método convencional de bloqueio, e com o objetivo de manter a dimensão vertical posterior, miniplacas de 
titânio foram fixadas às porções alveolares da mandíbula e maxila, nas regiões correspondentes aos incisi-
vos centrais e de molares bilateralmente e promoveram ótima estabilização com parafusos monocorticais. 
Foram instituídas antibioticoterapia e orientação de higiene oral e alimentação. Nas consultas de retorno, 
não houve complicações nem necessidade de apertos periódicos dos parafusos. Após 45 dias de BMM a 
radiografia panorâmica evidenciava área de formação óssea no local da fratura.

RECIDIVA DE FIBROMA ODONTOGÊNICO CENTRAL: RELATO DE CASO 
MICHELE XAVIER DO AMARAL; JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; AURE-
MIR ROCHA MELO; MARCELO FERNANDO DO AMARAL; EMANUEL SÁVIO 
DE SOUZA ANDRADE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:michele_ra@hotmail.com

Palavras-chave: fibroma odontogênico central; recidiva; enucleação 
  
O Fibroma Odontogênico Central (FOC) é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
um neoplasma benigno originado do ectomesênquima odontogênico, caracterizado por tecido fibroso com 
celularidade e densidade variáveis, quantidade variável de epitélio odontogênico aparentemente inativo e 
presença de calcificações semelhantes à dentina displásica, cemento ou osso. Ele é encontrado apenas nos 
ossos gnáticos e considerado raro por existirem poucos relatos encontrados na literatura, apresentando uma 
porcentagem entre 0,1% e 5% de todos os tumores de origem odontogênica. Apresenta crescimento lento 
e indolor associado à expansão de cortical óssea. Histologicamente consiste de tecido conjuntivo fibroso 
contendo múltiplas ilhas de epitélio odontogênico. Algumas lesões apresentam calcificações esféricas e di-
fusas que estão usualmente relacionadas às ilhas ou cordões de epitélio. A maioria dos casos responde bem 
a tratamentos conservadores como enucleação, já que a lesão desprende-se facilmente do osso adjacente. 
O prognóstico é favorável, sendo raras as recidivas. O objetivo deste trabalho é apresentar um raro caso de 
FOC localizado na região anterior de maxila, tratado inicialmente através de enucleação que apresentou 
recorrência 5 anos após a terapia inicial. O FOC encontra-se em proporções semelhantes na porção anterior 
da maxila e posterior da mandíbula. Pode ser desde uma lesão pequena e assintomática ou atingir grandes 
proporções causando expansão óssea. A associação a dentes inclusos pode ser encontrada em um terço dos 
casos. A imagem radiográfica do neoplasma pode ser uni ou multilocular e radiolúcida ou mista. Apesar do 
neoplasma não possuir uma cápsula, seu crescimento é limitado, o que pode favorecer a remoção completa 
da lesão através de enucleação e curetagem rigorosa. Apesar de raras, as recidivas podem ocorrer. Erro no 
diagnóstico histológico da lesão e uma técnica cirúrgica inadequada são apontados como possíveis causas 
de recidiva.

AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES E ACIDENTES EM CIRURGIA ORAL
MIKAELE PESSOA ARYELLE1; ALCIONE LIMA DA SILVA1; THAYANA KARLA 
GUERRA1; RODOLFO FREITAS DANTAS2; LARYSSA VIEIRA NASCIMENTO1; 
EDUARDO DIAS RIBEIRO2

1.CURSO DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, 
CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL; 2.CURSO DE ODONTOLOGIA - CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL
e-mail:lelinhajp@hotmail.com

Palavras-chave: acidente; complicação; hemorragia

O risco é inerente a todo e qualquer procedimento operatório odontológico, sobretudo o cirúrgico. O aci-
dente em cirurgia oral é a quebra do planejamento durante o ato operatório, ou seja, um transtorno que 
acomete o paciente e/ou instrumental durante o procedimento cirúrgico, já a complicação é a quebra do 
planejamento no pós-operatório, contribuindo negativamente para o reparo tecidual. O objetivo deste traba-
lho é revisar na literatura as complicações e acidente mais frequentes  durante a exodontia dentária. A exo-
dontia é um dos procedimentos mais comuns realizados por cirurgiões bucomaxilofaciais e muitos fatores 
contribuem para acidentes e complicações, pois estão relacionados ao processo inflamatório iniciado pelo 
ato cirúrgico. Entre os acidentes e complicações mais comuns encontram-se as hemorragias, alveolites, 
dor, edema e trismo, injúria ao Nervo Alveolar Inferior, infecções abrangendo espaços fasciais, injúrias em 
dentes adjacentes, fratura óssea da tuberosidade maxilar e/ou da mandíbula, comunicações buco-sinusais 
e problemas periodontais em dentes adjacentes. A literatura mostra que existe uma alta incidência de pa-
restesia na extração de molares inferiores pelo fato da proximidade anatômica entre as raízes dos terceiros 
molares e o Nervo Alveolar Inferior, sendo que esta relação pode ser determinada no pré-operatório, por 
meios de radiografias. Estas alterações sensitivas podem ocorrer entre 0,6 a 5%, sendo que a maioria dos 
pacientes recupera-se rapidamente. Acidentes e complicações são inerentes a qualquer ato cirúrgico, e estão 
associados na rotina diária do cirurgião-dentista podendo gerar diferentes graus de morbidade, devendo o 
profissional realizar um pré-operatório e estar atento às possíveis complicações.

DENTES ECTÓPICOS: RELATO DE CINCO CASOS
NATÁLIA EVANGELISTA BARROS1; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO 
VASCONCELOS2; AUREMIR ROCHA MELO2; ELIZABETH ARRUDA CARNEI-
RO PONZI3; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS2; IVSON SOUZA 
CATUNDA2
1.CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAM-
BUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 3.CCS-
-UFPE, RECIFE, PE, BRASIL;
e-mail:nataliab2010@hotmail.com

Palavras-chave: dente impactado; anatomia; cirurgia

As ectopias são malformações por morfogênese aberrante e consistem no crescimento de tecidos e órgãos 
em localizações fora da habitual. No que se refere à ocorrência de dentes supranumerários inclusos, trata-se 
de uma anormalidade relativamente incomum com maior acometimento da maxila em relação à mandíbula, 
principalmente na região de molares (quarto molar) e incisivos centrais (mesiodente). Os dentes ectópicos 
inclusos podem causar sintomatologia dolorosa na dependência do sítio onde se encontra ou serem desco-
bertos em exames radiográficos de rotina. O tratamento indicado consiste na exodontia cirúrgica, seja para 
o alívio dos sintomas ou para prevenção de futuras complicações, uma vez que podem ser sítios de cistos, 
tumores e outras patologias. O trabalho traz o relato de cinco casos de dentes ectópicos. O primeiro caso é 
de um canino superior direito incluso em posição horizontal mesioangular em relação aos demais elemen-
tos; no segundo caso traz dois terceiros molares inferiores, direito e esquerdo, em posição horizontal, em 
relação aos segundos molares inferiores direito e esquerdo, respectivamente; o terceiro caso é de um canino 
inferior esquerdo incluso em posição horizontal distoangular em região de parassínfise; o quarto caso é de 
um elemento semelhante ao canino superior esquerdo, em posição horizontal mesioangular em região de 
processo ascendente da maxila; o quinto caso é de um terceiro molar inferior direito localizado próximo ao 
processo coronóide. A sintomatologia dolorosa é o motivo principal da opção pela intervenção cirúrgica, 
mas se ausente, pode-se apenas optar pela não-intervenção, proservando os pacientes através de controle 
radiográficos de rotina, conforme sugerem alguns autores.

AMELOBLASTOMA GIGANTE EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO
NATÁLIA EVANGELISTA BARROS1; MARCELO FERNANDO DO AMARAL2; 
MARIA DO SOCORRO ORESTES CARDOSO2; BELMIRO CAVALCANTI DO 
EGITO VASCONCELOS2; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS2; IV-
SON SOUZA CATUNDA2
1.CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU-
CO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:nataliab2010@hotmail.com

        
Palavras-chave: ameloblastoma; prótese; cirurgia

O ameloblastoma multicístico é uma neoplasia odontogênica benigna, de origem epitelial, que representa 
cerca de 10% dos tumores odontogênicos. Ocorre comumente em região posterior de mandíbula (80%) e no 
osso maxilar (20%), apresentando crescimento lento, expansivo, grande potêncial infiltrativo, agressivida-
de local e potêncial de recidiva. Não há predileção por gênero ou raça. O tratamento varia de enucleação e 
curetagem até ressecções como a mandibulectomia, e de fatores como o tipo e extensão do ameloblastoma, 
sendo assim, muitos autores preconizam que a margem de segurança deve ser de 1cm além dos limites 
radiográficos do tumor. Nosso trabalho traz o caso de uma paciente do sexo feminino, 35 anos, leucoderma 
que procurou o serviço de cirurgia buco-maxilo-facial do Hospital da Restauração, de Recife-PE, apresen-
tando lesão tumoral compreendendo toda a mandíbula, com cerca de 10 anos de evolução e assintomática. 
Após a realização de exames complementares foi constatado que a paciente apresentava duas lesões distin-
tas na mandíbula (ameloblastoma e fibroma ossificante). Dois procedimentos cirúrgicos foram realizados: o 
primeiro foi a mandibulectomia, ressecção do tumor, fixação de uma prótese total aloplástica da mandíbula 
na eminência articular com fio de aço número 1 e a rotação do músculo esternocleidomastoideo bilateral-
mente em direção a área da prótese correspondente ao ramo. O tumor após ser removido pesava 1 kg e 
sua extensão era de 18,0 x 12,0 x 7,0. O segundo procedimento ocorreu no quarto mês, porque a paciente 
apresentou deiscência da ferida na região de sínfise necessitando novo procedimento cirúrgico para rotação 
do retalho do músculo peitoral e a remoção da parte anterior da prótese correspondente a região anterior do 
corpo. A paciente foi encaminhada ao serviço de cirurgia plástica e está sendo acompanhada há 2 anos, com 
ausência de doença, alimentação via oral, abertura bucal e qualidade de vida satisfatória.
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P067 LESÕES DE FACE PRODUZIDAS POR MORDEDURAS DE CÃO
NELSON ALVES BERENGUER NETO1; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARE-
LA AYRES DE MELO2; ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO3; RICARDO EUGE-
NIO VARELA AYRES DE MELO4; JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE4

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FBV, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UPE, RECIFE, PE, 
BRASIL; 4.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:berenguer_neto@hotmail.com

Palavras-chave: mordeduras; lesões; cão

A mordedura que apresenta interesse mais frequente para o cirurgião é a ocasionada por animal doméstico. 
Este traumatismo possui alto índice de contaminação e pode provocar, além de infecções locais graves, al-
gumas doenças sistêmicas causadas por bactérias, vírus, rickettsias, protozoários e parasitas. Os ferimentos 
por mordeduras são tratados de forma um pouco diferente dos demais, já que estes possuem saliva rica em 
microbiota, sendo altamente propício à infecção, tornando assim seu tratamento bastante controvertido, 
principalmente no que se refere à sutura primária e à profilaxia de doenças infectocontagiosas originadas a 
partir do contato da mucosa oral com a ferida do paciente. Este trabalho, com base em alguns casos clíni-
cos, tem por objetivo elucidar e explicar possíveis divergências a respeito do tratamento destes ferimentos. 
Paciente E.P.S., sexo masculino, 3 anos de idade, leucoderma, vítima de agressão física por cão da própria 
família. Foi socorrido para a emergência do Hospital da Restauração/Recife-PE no qual compareceu sob 
estado geral regular, deambulando, consciente, orientado, afebril, isocórico, eupnéico. Ao exame clínico 
foi verificado extenso ferimento em couro cabeludo, e ferimento corto-contuso em pavilhão auricular di-
reito com hemorragia profusa. Após lavagem rigorosa com soro fisiológico 0,9% e polivinilpirrolidona, a 
equipe removeu corpos estranhos do local, debridou os tecidos desvitalizados, promoveu a hemostasia e o 
fechamento imediato das lesões com o paciente sob anestesia geral. Foi indicada a vacinação profilática e os 
familiares foram orientados a observar o animal agressor por 10 dias. Não foi indicada profilaxia do tétano, 
pois a criança estava vacinada. Não houve complicação pós-operatória e a reparação da ferida obteve bom 
resultado estético. Os casos de mordeduras em face por cão devem ser tratados com fechamento imediato 
da lesão e medicação profilática.

ANGINA DE LUDWIG
NELSON ALVES BERENGUER NETO1; SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES2; 
RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO2; PAULA BAPTISTELLA 
LIMA2; IRACEMA THAYANE MAGALHÃES DE MORAES VERAS2

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:berenguer_neto@hotmail.com

Palavras-chave: angina; de; ludwig

A Angina de Ludwig consiste em severo processo infecto-inflamatório, caracterizado pelo envolvimento do 
espaço submandibular lateralmente, acima (espaço sublingual) e embaixo (espaço submentoniano anterior-
mente e espaço submandibular lateralmente) do músculo milohióide, podendo evoluir com complicações 
potêncialmente fatais. As etiologias mais comuns são as alterações dentárias ou manipulações odontológi-
cas recentes. O diagnóstico é clinico. Considerar que, embora a ocorrência à Angina de Ludwig não seja 
muito comum, o seu conhecimento é importante para a eventualidade do cirurgião-dentista se deparar na 
prática clínica com um possível caso. Tratamento é feito através da manutenção das vias aéreas, antibiótico 
terapia, hidratação e procedimentos cirúrgicos em casos de evolução da doença. Mostrar que a técnica 
cirúrgica utilizada nos 8 pacientes do Hospital da Restauração, no plantão da segunda-feira noite e sexta-
-feira dia, que eram do sexo masculino, sendo a faixa etária compreendida entre 18 e 53 anos, teve 100% 
de êxito. A etiologia odontogênica foi identificada em todos os pacientes. Todos os pacientes foram trata-
dos com cefalotina, dexametasona, metrodrinazol e cirurgicamente, o paciente foi submetido à drenagem 
das coleções purulentas através de incisões pequenas, interessando pele e tecido celular subcutâneo, com 
dissecção romba, utilizando-se pinças hemostasticas, fazendo pressão manual da parte mais externa para a 
mais interna da incisão, finalizando o procedimento com instalação de dreno tubular; após o intervalo entre 
48 e 72 horas foi retirado o dreno tubular, obtendo alta hospitalar após completa remissão dos sintomas, 
que ocorreu após sete dias. A Angina de Ludwig é uma patologia grave e que exige medidas emergenciais.

AVALIAÇÃO DO USO DA INTERNET COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APREN-
DIZAGEM DA DISCIPLINA DE ANATOMIA CABEÇA, PESCOÇO E FACE
PATRÍCIA DILETIERI DE ASSIS1; LUIZ GERALDO TAVARES CARVALHO1; 
LUIZ COUTINHO DIAS FILHO2

1.FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:patriciadeassis@yahoo.com.br

Palavras-chave: educação; internet; anatomia

A técnica e o método pelo qual a informação é repassada são importantes na construção do processo de 
aprendizado. Com a modernização tecnológica surge a Internet no processo da educação, favorecendo a 
melhoria da interface ensino-aprendizagem. O objetivo desde trabalho foi avaliar a importância do recurso 
da Internet e o impacto desta ferramenta, por meio da criação de um Blog com suporte em ambiente digital, 
disponível em www.acpupe.blogspot.com, contendo relatos de Casos Clínicos, resumos das aulas e testes 
voltados para os alunos da Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Participaram deste estudo 33 alunos 
do 2° Período da disciplina Anatomia Cabeça, Pescoço e Face, da Faculdade de Odontologia de Pernam-
buco. Foi realizado um questionário com os alunos após 3 meses da implantação do Blog, assegurando 
aos mesmos o caráter confidencial de suas informações. Seis por cento (6%) dos alunos não têm acesso à 
Internet em casa, 100% acreditam que é importante relacionar os conhecimentos teóricos sobre anatomia 
por meio de casos clínicos e 73% afirmaram que o BlogACP/UPE foi importante no seu processo de apren-
dizagem. O Blog até Dezembro de 2011 obteve 10.805 visualizações únicas no Brasil e visitantes de outros 
15 países. Este trabalho permitiu-nos verificar que por meio dos casos clínicos e do Blog, houve um maior 
aprendizado e interação dos alunos com a disciplina, pois assim o aluno pode vivenciar as reais situações 
da sua profissão, com o poder de revisar, modificar, enriquecer e reconstruir seus conhecimentos por meio 
da internet que é um aliado no aprendizado da atualidade.

ABORDAGEM DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE À HIPERPLASIA FIBRO-
SA INFLAMATÓRIA – RELATO DE UM CASO
ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO PONZI; IVSON SOUZA CATUNDA; PAULA 
BAPTISTELLA LIMA; PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI; SAULO 
LÔBO CHATEAUBRIAND DO NASCIMENTO; KEYLLA MARINHO ALBU-
QUERQUE BARROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulohenrique_cavalcanti@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia; hiperplasia gengival; prótese dentária

A hiperplasia fibrosa inflamatória é considerada uma lesão exofítica reacional e enquadra-se entre as lesões 
benignas do tecido mole decorrentes, em geral, de traumas crônicos de baixa intensidade, resultando em 
reação hiperplásica do tecido conjuntivo fibroso. Há uma relação entre o aumento da frequência de hiper-
plasia fibrosa com o aumento do período de uso das próteses, sugerindo que as próteses totais ou parciais 
removíveis mal adaptadas e/ou antigas normalmente causam trauma constante e inflamação aos tecidos 
orais. Essa lesão possui uma frequência alta, sendo mais comum na gengiva. É apresentado um caso clínico 
de uma hiperplasia fibrosa inflamatória no palato duro e mole, em portadora de prótese total, enfatizando a 
importância de um correto diagnóstico para proporcionar uma resolução rápida e efetiva para esses pacien-
tes. Paciente com 65 anos, sexo feminino, usuária de prótese total em ambas as arcadas, procurou o serviço 
odontológico se queixando de um “caroço crescendo embaixo da prótese”. Clinicamente encontramos uma 
lesão exofítica abrangendo palato duro e mole (cerca de 4cm), pediculada, consistência firme, superfície 
lisa, e coloração rósea. Refere ter percebido essa lesão há cerca de 6 meses. Foi realizada a exérese da 
lesão e a paciente fez um novo tratamento protético, além de receber instruções quanto à higienização e 
manutenção da prótese. O laudo histopatológico foi compatível com hiperplasia fibrosa inflamatória. A pre-
valência de lesões em tecidos moles referentes à hiperplasia fibrosa inflamatória pode ser diminuída através 
de medidas como a orientação adequada dos pacientes quanto aos cuidados que devem ter com sua prótese 
e a realização, por parte do profissional, de próteses bem adaptadas. Além disso, a remoção cirúrgica com 
pequena margem de segurança, aliada à remoção do agente traumático, constitui uma terapêutica eficiente.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE UM FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO: 
RELATO DE CASO
PEDRO JORGE SIQUEIRA CAMPOS GOMES1; FABRÍCIO SOUZA LANDIM2; 
ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO3; PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR4; 
NELSON STUDART ROCHA2; GEORGE BORJA DE FREITAS2

1.FIP-PB, PATOS, PB, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 
3.UNIT, ARACAJÚ, SE, BRASIL; 4.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:pedrojorge_mal@hotmail.com

Palavras-chave: fibroma; cirurgia; ossificante

Fibroma ossificante periférico é uma neoplasia benigna, assintomática de crescimento lento encontrado 
normalmente na maxila com fator etiológico principal, trauma físico na cavidade oral, como o uso de pró-
teses mal adaptadas, aparelhos ortodônticos mal adaptados e oclusão deficiente entre outras causas. Possui 
origem fibro-óssea com características clinicas de um aumento de volume que pode acarretar assimetria 
facial. O aspecto clínico mais comum é de crescimento focal de tecido bem delimitado, de superfície lisa, 
usualmente com coloração normal da mucosa, base séssil ou pedunculada e consistência firme, menor 
que 1,5cm em seu maior diâmetro, havendo relato de lesão de até 4cm. Como localização mais comum, 
a maioria das referências cita a parte anterior da maxila. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso 
clínico de um fibroma ossificante periférico encontrado na região posterior de maxila com tamanho atípico. 
Paciente M. D. L. O, 43 anos, faiodrema, não fumante, sem co-morbidades sistêmicas, apresentando ao 
exame clínico intra-oral lesão exofítica de caráter pedicular com evolução de +/- 2 anos, inicialmente 
realizou-se biópsia incisional da lesão para diagnóstico pré-operatório com posterior excisão completa da 
lesão e encaminhamento para exame histopatológico ratificando o diagnóstico de Fibroma Ossificante Peri-
férico. Frequentemente essas lesões são confundidas e removidas por incisão superficial; para minimizar a 
tendência à recidiva, é importante que se remova completamente a lesão, incluindo o periósteo subjacente 
e o ligamento periodontal, além dos prováveis fatores causais.

ASPECTOS ANATÔMICOS RELACIONADOS ÀS TÉCNICAS NÃO CONVEN-
CIONAIS DE EXODONTIAS
PEDRO JORGE SIQUEIRA CAMPOS GOMES1; FABRÍCIO SOUZA LANDIM2; 
ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO3; GEORGE BORJA DE FREITAS2; PE-
DRO HENRIQUE DE ALENCAR4

1.FIP, PATOS, PB, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 3.UNIT, 
ARACAJÚ, SE, BRASIL; 4.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:pedrojorge_mal@hotmail.com

Palavras-chave: anatomia; cirurgia; dente incluso

A exodontia é um procedimento que incorpora além dos procedimentos de cirurgia, os fundamentos da 
física e da mecânica. Para ser estabelecido um plano de tratamento exodôntico, é preciso ser considera-
dos os aspectos clínicos e radiográficos relativos ao dente passível de extração e seus tecidos de suporte, 
elegendo-se, dentre várias técnicas exodônticas, a mais indicada para sua realização. A remoção da maioria 
dos dentes erupcionados pode ser realizada através do uso da técnica fechada, mas ocasionalmente, a téc-
nica de extração aberta prudentemente empregada pode ser mais conservadora e causar menos morbidade 
operatória que uma extração fechada. Desta maneira, uma extração de forma menos traumática possível 
de um dente é um procedimento que requer conhecimento e habilidade por parte do cirurgião. Logo, deve-
-se considerar a necessidade de efetuar incisões com o intuito de promover exposição suficiente do dente, 
assim como determinar o benefício da osteotomia e seccionamento dentário para o sucesso da exodontia. O 
presente trabalho objetiva realçar a importância de um correto planejamento pré-operatório nas exodontias 
complicadas a fim de prevenir acidentes e complicações e demonstrar técnicas para extração cirúrgica em 
dentes uni e multirradiculares, onde ressalta-se os aspectos anatômicos e os princípios básicos de cirurgia, 
tais como: confecção de retalhos cirúrgicos, procedimento de seccionamento dentário e cuidados pré, trans 
e pós-operatórios. Desse modo, ratifica-se a necessidade do amplo conhecimento anatômico da região ma-
xilofacial, principalmente maxila e mandíbula, para conferir segurança ao profissional quando este neces-
sitar realizar técnicas não convencionais de exodontia.
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P073 A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNI-
CO NA AVALIAÇÃO DE FRATURAS: RELATO DE TRÊS CASOS
PRISCILA DE LIMA CARVALHO1; JULIA PETRUCCELLI ROSAR1; ISABELA 
MARIA DE CARVALHO CRUSOÉ SILVA2; DÉBORA MELO TÁVORA2; FLÁVIA 
MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNICAMP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
e-mail:priscilalima.carvalho@gmail.com

Palavras-chave: radiografia computadorizada; diagnóstico; fraturas

Os métodos de diagnóstico por imagem são essenciais para direcionar o profissional durante a avaliação e 
plano de tratamento do paciente. As radiografias convencionais apresentam a limitação de representar as 
estruturas anatômicas de forma bidimensional, havendo então a sobreposição de imagens. A tomografia 
computadorizada de feixe cônico (TCFC) surgiu como uma técnica promissora na Odontologia, pois apre-
senta alta qualidade de imagem e baixa dose de radiação quando comprada a tomografia computadorizada 
médica. O objetivo neste estudo é demonstrar as aplicações da TCFC para avaliação de fratura mandibular 
e condilar. No primeiro caso, paciente do sexo masculino, 17 anos, com histórico de trauma por agressão 
física, dor aguda e edema de face na região posterior da mandíbula do lado esquerdo. Foram realizadas 
radiografia panorâmica e TCFC, sendo possível observar fratura no corpo da mandíbula com deslocamento 
do canal mandibular. No segundo caso, um paciente do sexo masculino, 34 anos, com história de fratura 
em côndilo da mandíbula do lado direito. As imagens de TCFC apresentaram fratura completa em côndilo 
mandibular do lado direito com deslocamento e presença de dois fragmentos para medial diferente da 
imagem apresentada na reconstrução panorâmica. No terceiro caso, um paciente do sexo masculino, 33 
anos, com história de trauma por acidente automobilístico há um mês, assintomático. As imagens de TCFC 
mostraram fratura com múltiplos fragmentos no côndilo esquerdo e fratura em pólo medial no côndilo 
direito sem deslocamento dos fragmentos. Com o uso desta modalidade de imagem foi possível mostrar um 
maior número de fragmentos quando comparadas às técnicas convencionais, bem como suas respectivas 
posições e orientações por meio da avaliação das reconstruções multiplanares, dos cortes seccionais e da 
reconstrução tridimensional. Isto oferece uma atuação privilegiada da equipe odontológica no diagnóstico 
e permite um tratamento mais seguro dos pacientes.

GRANULOMA PERIAPICAL APÓS TRAUMA: RELATO DE CASO
RAFAELA MACHADO RIBEIRO; DAYANA HELENA DA SILVA; LUIZ PORTELA 
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e-mail:rafa_ribeiro91@hotmail.com

Palavras-chave: granuloma periapical; trauma; endodontia

O granuloma periapical refere-se à massa de tecido de inflamação crônica, no ápice de um dente des-
vitalizado que se origina após a mortificação pulpar dentária devido a estímulos físicos, químicos e/ou 
bacterianos. Normalmente não apresenta sintomas, mas se ocorrer uma exacerbação aguda pode se tornar 
sensível e dolorosa. Apesar de o dente envolvido se caracterizar por não apresentar mobilidade ou sensibili-
dade significativa à percussão e não responder aos testes pulpares térmicos ou elétricos, o tecido mole, que 
recobre a região periapical, pode ou não estar sensível à percussão. O exame radiográfico é o principal meio 
de descoberta desta lesão, por meio dele é observada uma radiotransparência de tamanho variável. O gra-
nuloma periapical tem a predominância de células imunologicamente competentes, como os macrófagos, 
linfócitos, plasmócitos e estão frequentemente associados a neutrófilos e histiócitos. Caso o dente possa 
ser mantido, realiza-se o tratamento endodôntico, porém, se não houver essa possibilidade, os elementos 
devem ser extraídos, e, em seguida, deve ser feita a curetagem de todo o tecido mole apical. A cirurgia pe-
riapical é reservada para lesões maiores que 2cm ou para aquelas associadas a dentes que não são passíveis 
de tratamento endodôntico convencional. O presente trabalho relata um caso clínico-cirúrgico ilustrativo de 
uma paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, atendida no Hospital da Face, em Recife-PE, apre-
sentando sintomatologia dolorosa na região dos elementos dentais 11 e 12. Foi observada uma restauração 
coronária no 11 decorrente de um trauma dental aos 16 anos de idade. Após exame radiográfico observou-
-se uma lesão radiolúcida unilocular próxima aos ápices dos elementos dentais 11 e 12. Optou-se pela 
exérese cirúrgica da lesão sob anestesia local e encaminhamento do material para exame histopatológico, 
que revelou a presença de um granuloma periapical. Em seguida a paciente foi encaminhada à Endodontia.

TRATAMENTO DE COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL ATRAVÉS DE RETALHO 
PALATINO PEDICULADO
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LUIZ BASTOS BRAINER3; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2; RENATA MA-
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Palavras-chave: comunicação buco-sinusal; tratamento; retalho

Comunicações buco-sinusais são complicações frequentes de procedimentos realizados na região posterior 
da maxila, sendo mais comuns, nas exodontias de molares cujas raízes invadem o espaço sinusal. O risco de 
ocorrerem aumenta sensivelmente em pacientes que possuem hipertrofia do antro maxilar, a qual é causada 
por hábitos deletérios, como o de “prender o espirro”, ou por patologias diversas como rinite alérgica, 
processos flogísticos, sinusites e periapicopatias. Essas comunicações podem ser detectadas facilmente 
através da manobra de Vassalva e, caso ocorram, devem ser fechadas imediatamente, pois propiciam uma 
solução de continuidade entre a cavidade sinusal e a flora bacteriana oral, evoluindo assim, para um quadro 
infeccioso. O objetivo desse estudo é apresentar uma técnica simples de fechamento das comunicações 
buco-sinusais, através da rotação de retalho palatino pediculado, fixado através de sutura estanque ao alvé-
olo, bem como a manutenção do pedículo do retalho que garantirá vitalidade em seu novo posicionamento. 
Relata-se então, o caso de uma paciente de 63 anos, submetida à exodontia do elemento 16, que causou 
comunicação com o seio maxilar e há 12 anos não foi tratada devidamente, apresentando-se fistulada. 
Por isso, a paciente compareceu ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital São 
Marcos, onde foi promovido o fechamento da comunicação e a escarificação da fístula através da conduta 
cirúrgica de rotação de retalho palatino e fixação alveolar por sutura estanque, com o devido tratamento 
antibiótico prévio. Após o décimo dia pós-operatório, a paciente já apresentou melhoras significativas, 
boa cicatrização e desaparecimento da fístula. A partir disto, conclui-se que a técnica de fechamento das 
comunicações buco-sinusais através de retalhos palatinos pediculados é eficiente, pois além da manutenção 
do coágulo de cicatrização inicial, interrompe imediatamente a solução de continuidade entre cavidade 
oral e seio maxilar.

BLOQUEIO MAXILO-MANDIBULAR COMO TRATAMENTO IMEDIATO DE 
FRATURA DE MANDÍBULA – RELATO DE CASO
LUIZ ARTHUR BARBOSA DA SILVA1; RAUL MESSIAS LESSA1; ANDRÉ COE-
LHO LOPES1; LUCIANO SCHWARTZ LESSA FILHO2

1.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.UNIT, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:raul_lessa@hotmail.com

Palavras-chave: bloqueio; emergencial; fratura

A mandíbula devido a sua topografia, anatomia e projeção no terço inferior da face, é frequentemente atin-
gida por traumas que podem resultar em fraturas. Pelo fato de ser o único osso móvel da face, as fraturas 
de mandíbula costumam ser bastante dolorosas; dor esta que piora com os movimentos mastigatórios, 
fonatórios e até movimentos respiratórios. As fraturas mandibulares podem levar a deformidades, sejam 
por deslocamentos ou perdas ósseas não-restauradas, com alterações de oclusão dentária ou da articulação 
temporomandibular (ATM). Quando não identificadas ou tratadas inadequadamente, estas lesões podem 
levar a sequelas graves, tanto estéticas como funcionais. O tratamento das fraturas de mandíbula objetiva 
basicamente o restabelecimento da oclusão funcional e a continuidade mandibular, além de sua forma 
anatômica e função. Para tanto é necessário basear-se nos princípios que regem a traumatologia: redução, 
contenção, imobilização e controle da infecção. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de 
um paciente do gênero masculino, 28 anos, que deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Ala-
goas, em Maceió, vítima de acidente automobilístico. Ao exame físico constatou-se a presença de fratura 
de corpo de mandíbula do lado direito. Foram realizados exames de imagem, convencionais e tomografia 
computadorizada e, a partir deles, optou-se pela realização de tratamento conservador, obedecendo aos 
princípios de contenção e imobilização através da fixação de barras de Erich, por odontossíntese e bloqueio 
maxilo-mandibular com bandas elásticas. Após os cuidados imediatos, o paciente recebeu alta e foi enca-
minhado para um hospital de referência em traumas de face para realizar acompanhamento especializado.

ANATOMIA CIRÚRGICA DO ACESSO CORONAL
REGINALDO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO NETO; JOHN LENNON DE ARAÚ-
JO VIEIRA; MARCOS FELIPE DA SILVA; PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRA; PAU-
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FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:reginaldoneto19@gmail.com     
 

Palavras-chave: acesso coronal; anatomia; cirurgião-bucomaxilofacial

Não resta dúvida de que o estudo da anatomia topográfica da cabeça e pescoço é de fundamental impor-
tância na carreira profissional do cirurgião-dentista (CD) e, ainda mais, do cirurgião bucomaxilofacial. 
Portanto, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura, e verificar os aspectos anatômicos 
mais importantes encontrados durante a utilização do acesso coronal. Este tipo de acesso tornou-se indis-
pensável para o manejo de traumatismos severos por abranger o segmento superior, podendo chegar até ao 
segmento médio (TEIXEIRA; REHER; REHER, 2008) e ao complexo naso-órbito-etmoidal (NOE) além 
de sua importância em patologias extensas (BARRETO, CORTEZZI, ALBUQUERQUE, 2000). Além da 
vantagem estética, de ter a cicatriz escondida, por pêlos do couro cabeludo (ELLIS, 2006). Na região fron-
tal, estruturas como forame/incisura, vasos e nervo supra-orbitais (V/1 par), além de incisura frontal, vasos 
e nervo supratroclear (V/1 par) assumem um papel importante para o acesso coronal. São essas estruturas 
anatômicas as responsáveis pela inervação e vascularização da pela da fronte, parte do couro cabeludo, 
pálpebras superiores e seios frontais. Também abrangem parte do nariz, órbitas e glabela. Destaca-se, ainda, 
o forame etmoidal anterior e na região temporoparietal do crânio, o ramo temporal do nervo facial, fáscias 
e veias superficiais (TEIXEIRA; REHER, P.; REHER, V., 2008). Conclui-se então que é de fundamental 
importância o CD ter o conhecimento das estruturas anatômicas bem consolidadas.

DIAGNÓSTICO DA ATRESIA MAXILAR E SEUS TRATAMENTOS
RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS1; PRISCILLA FLORES DA SILVA2; 
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Palavras-chave: atresia dos maxilares; tratamento cirúrgico para a atresia; tratamento não cirúrgico para 
a atresia

A atresia maxilar é um estreitamento no sentido transversal da maxila. As discrepâncias transversais po-
dem ser dentais ou esqueléticas, de um ou dos dois arcos, ou uma combinação das duas situações. Esta 
discrepância pode se apresentar isolada ou em conjunto com outra deformidade esquelética, sendo ela 
diagnosticada pelo exame clínico, que constata a presença de mordida cruzada posterior, realçada através 
da análise dos modelos de estudo em gesso. Não se sabe ao certo a etiologia da atresia maxilar por isso a 
literatura cita vários fatores que poderiam levar a essa deformação. A obstrução das vias aéreas superiores; 
com consequente respiração bucal; hábitos de sucção de chupeta e/ou dedo, força postural produzida na 
área dentofacial, pressionamento lingual atípico, perda precoce ou retenção prolongada de dentes decíduos, 
deficiência lateral da maxila determinada geneticamente e malformações congênitas de lábio, palato ou 
os dois em conjunto. Haverá vários fatores que determinarão o tratamento escolhido, mas o principal é a 
idade do paciente. Em pacientes jovens é possível com o uso de expansores ortodônticos corrigir a atresia 
maxilar, pois a sutura maxilar permanece aberta até o fim do crescimento ósseo. A ativação do expansor 
transmite forças que provocam separação das hemimaxilas, corrigindo a atresia maxilar. Já em pacientes 
adultos é indicado um procedimento cirúrgico para romper a resistência óssea da maxila para que a dis-
crepância seja corrigida. O objetivo desse trabalho é discutir sobre o diagnóstico da atresia maxilar, seus 
tratamentos e indicações.
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P079 INTUBAÇÃO EM PACIENTES COM ANQUILOSE DA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR
RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS; PATRÍCIA MENDONÇA BORBA; ALI-
NE MAYARA DE FRANÇA SILVA; ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE FREI-
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Palavras-chave: intubação; anquilose da articulação temporomandibular; tipos de intubação

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação do corpo humano que está sujeita a uma série 
de interferências sendo dependente da estabilidade funcional de todo o sistema estomatognático e estabi-
lidade anatômica. É composta, principalmente, pelo côndilo mandibular e pelo osso temporal. Separando 
esses dois ossos para que não se articulem diretamente, existe o disco articular. Sendo ele um tecido fibro-
cartilaginoso, resistente que divide o espaço virtual entre o côndilo e o osso temporal em superior e inferior. 
A anquilose da articulação temporomandibular é uma condição que resulta da inflamação, com calcificação 
com posterior ossificação da articulação, causando a rigidez denominada anquilose. A anquilose envolve 
alterações anátomo-clínicas. Existem diferentes causas que podem ser atribuídas, tais como artrites, fratu-
ras condilares não tratadas ou tratadas de forma inadequada, trauma por fórceps obstétrico e infecções. O 
tratamento para anquilose, nos dias atuais, é eminentemente cirúrgico. Pacientes com anquilose da ATM 
apresentam a impossibilidade de visão direta da glote tornando-se um problema para o anestesiologista, que 
irá dispor de outros métodos para o manejo das vias aéreas desses pacientes. São eles: intubação assistida 
por broncofibroscópio, intubação “às cegas”, intubação retrógrada e traqueostomia. O objetivo de este 
trabalho será mostrar os possíveis métodos de intubação em pacientes com anquilose da ATM, analisando 
as particularidades de cada método de intubação.

HIPERTENSÃO E A CONDUTA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
ROBERTA RENATO DE SOUZA TAVARES; JUCIÉLIO DE OLIVEIRA; TACIA-
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO/UPE, CAMARAGIBE, 
PE, BRASIL
e-mail:robertarstavares@gmail.com

Palavras-chave: hipertensão; pressão arterial; conduta clínica

A conduta profissional diante de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica deve ser adequa-
da a cada caso, pois muitos dos procedimentos odontológicos podem vir a comprometer o tratamento já 
instituído por outro profissional da área de saúde. A hipertensão é uma síndrome metabólica, que quando 
inadequadamente tratada, apresenta níveis altos e persistentes de risco cardíaco e vascular. A anamnese 
bem detalhada, ressaltando aspectos importantes como a idade, a hereditariedade e os hábitos de vida 
deste paciente, que muitas vezes desconhece ser portador da doença, e o exame físico são de fundamental 
importância no seu reconhecimento, residindo aí a oportunidade de se prevenirem situações de emergência 
médica, além do que insere o cirurgião-dentista no grupo de profissionais de saúde. A aferição da pressão 
arterial deve ser realizada em cada consulta, antes de iniciar qualquer procedimento. Deve-se otimizar o 
tempo de trabalho e o ambiente deve ser o mais cordial e relaxante possível. A hipertensão arterial sistêmica 
por ser uma doença assintomática, silenciosa e de origem multifatorial, quando o paciente desconhece ser 
hipertenso, a hipótese-diagnóstica pode ser dada pelo cirurgião-dentista. Isso só será possível se esse pro-
fissional praticar a aferição dos níveis pressóricos do paciente, conduta relevante para a qualidade de vida 
do mesmo. A grande preocupação no consultório odontológico são as crises hipertensivas em decorrência 
das intervenções clínicas e cirúrgicas, desencadeadas por fármacos e associadas ao fator emocional. O 
presente trabalho tem como objetivo alertar o cirurgião-dentista quanto à conduta a ser tomada frente ao 
paciente com crise hipertensiva no consultório odontológico, como também a terapêutica medicamentosa 
a ser instituída.

ACESSO TRANSCONJUNTIVAL NO TRATAMENTO DAS FRATURAS DO TIPO 
BLOW-OUT: RELATO DE CASO
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Palavras-chave: ctbmf; fratura blow-out; acesso transconjuntival

As fraturas do esqueleto facial estão comumente associadas ao indivíduo politraumatizado e a órbita é uma 
região frequentemente acometida. O tratamento cirúrgico para as fraturas do tipo “blow-out” do assoalho 
de órbita tem sido muito estudado. Estudos têm mostrado menores taxas de complicações e melhores re-
sultados estéticos no acesso transconjuntival. O presente trabalho tem como objetivo mostrar as vantagens 
e desvantagens do acesso transconjuntival nas fraturas do tipo Blow-Out. Relata-se o caso da paciente 
M.A.R., 47 anos, que compareceu ao ambulatório do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
-Facial do Hospital Regional do Agreste em Caruaru/PE, vítima de acidente automobilístico. Ao exame 
físico notou-se discreto enoftalmo no lado esquerdo, havendo preservação dos movimentos oculares em 
todas as direções. Numa Tomografia Computadorizada Cone-Beam foi diagnosticado uma fratura do tipo 
Blow-Out no assoalho orbitário, lado esquerdo. Procedeu-se pelo tratamento cirúrgico através do acesso 
transconjuntival, devido ao benefício estético e melhor pós-operatório encontrado com o referido acesso 
cirúrgico. A paciente apresentou um pós-operatório com ínfimo edema, boa mobilidade ocular e sem quei-
xas álgicas. Notou-se melhora no enoftalmo, atingindo-se, assim, o resultado almejado no presente caso. 
Mostrar as vantagens e desvantagens do acesso transconjuntival nas fraturas do tipo Blow-Out. O acesso 
transconjuntival mostra-se eficaz nas fraturas do assoalho orbital do tipo Blow-Out, com um resultado 
estético superior aos demais acessos para a órbita e um pós-operatório com considerável diminuição do 
edema. Torna-se evidente que o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial tenha conhecimento dos princípios básicos 
de tratamento dessas lesões, objetivando o melhor resultado possível. 
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Palavras-chave: neurofibromatose 1; genética; neurofibroma

A neurofibromatose tipo I, também chamada doença cutânea de Von Recklinghausen ou Molluscum fi-
brosum, segue uma transmissão autossômica dominante, o que pode afetar várias gerações. Sua etiologia 
é desconhecida, mas atualmente acredita-se que as lesões características, os neurofibromas, são derivados 
das células de Schwann. Pelo menos oito formas de neurofibromatose têm sido reconhecidas, porém a 
forma mais comum é a neurofibromatose tipo I, a qual se caracteriza por neurofibromas, schwannomas 
do nervo auditivo, gliomas do nervo óptico, meningiomas, nódulos hiperpigmentados da íris (nódulos de 
Lisch) e máculas cutâneas hiperpigmentadas (manchas café-com-leite). Em alguns pacientes pode ocorrer 
transformação maligna em uma ou mais dessas lesões. Objetiva-se apresentar as características e formas 
de apresentação da doença relativa ao caso clínico, bem como discutir e elucidar informações acerca desta 
doença rara. Relata-se o caso clínico de um paciente do sexo masculino, aos 64 anos de idade, procedente 
do interior de Pernambuco, o qual apresentava múltiplas massas nodulares espalhadas pelo corpo, com 24 
anos de evolução, caracterizando uma neurofibromatose do tipo 1. A neurofibromatose é uma enfermidade 
rara e de manejo peculiar. Seu prognóstico é variável, necessitando de uma equipe experiente e multidis-
ciplinar. Logo, há a necessidade de discussões a respeito da doença para fins de melhor acompanhamento 
dos pacientes que dela sofrem. 

DESTRUIÇÃO TECIDUAL EXTENSA EM FACE, PESCOÇO E TÓRAX PROVO-
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Palavras-chave: miosite; infecções por clostridium; gangrena gasosa

A miosite clostridiana ou gangrena gasosa era bem descrita no início do século XVII e facilmente reconhe-
cida em todas as guerras durante e depois do período napoleônico. Os cirurgiões pré-listeranos aceitavam a 
infecção como uma sequela frequente e inevitável das grandes operações. A lesão que provoca mionecrose 
de rápida difusão, ou miosite clostridiana de acordo com Mills, vem acompanhada de intoxicação profunda 
e prostração pela invasão dos tecidos. O acometimento, principalmente muscular, causado por eritemas re-
sultantes de trauma ou cirurgia, ocorre por espécies de Clostridium em maior parte pelos tipos perfringens, 
novy e septicum. Esclarecer possíveis dúvidas sobre a doença, bem como discutir atualidades acerca de seu 
manejo. Paciente do sexo feminino, 15 anos de idade, leucoderma, iniciou quadro de aumento de volume 
em região submandibular esquerda, associado a hábito de mascar gramíneas. Foi encaminhada ao Serviço 
de Odontologia local, iniciando tratamento com ampicilina. A paciente sofreu piora no dia seguinte, com 
aumento de volume submandibular bilateral, febre e dispnéia, sendo encaminhada a um hospital de referên-
cia em Recife-PE. A equipe do hospital constatou extensas áreas de necrose em regiões de tórax, pescoço 
e face, realizando várias sessões de desbridamento. Foram então prescritos antibioticoterapia e medicações 
de suporte. Após 11 dias, a paciente teve melhora em seu quadro clínico, sendo encaminhada à Cirurgia 
Plástica. A miosite clostridiana é uma doença de progressão rápida, o que faz necessário um diagnóstico 
precoce a fim de evitar maiores complicações. A discussão sobre a doença em meio científico é essencial 
para que sejam atualizadas as medidas ideais para seu manejo. 

TÉCNICAS DE GLOSSECTOMIA PARA O TRATAMENTO DA MACROGLOSSIA
ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE FREITAS1; SUZANA CÉLIA DE A. S. CAR-
NEIRO2; RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS1; ALINE MAYARA DE FRAN-
ÇA SILVA1; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS1

1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HR-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:meyka.freitas@gmail.com

Palavras-chave: macroglossia; técnicas; glossectomia

A língua é um órgão de grande importância na mastigação, deglutição e na fonação, além de ser o principal 
órgão do sentido paladar. A macroglossia é o crescimento anormal da língua e se caracteriza como uma 
doença de etiologia múltipla, podendo ser congênita ou adquirida, é classificada como verdadeira, quando 
há crescimento excessivo da língua, e como relativa, quando há um desequilíbrio entre o tamanho da língua 
e da cavidade oral. A macroglossia verdadeira pode ter diversas origens: hipertrofia muscular idiopática, 
malformações vasculares e tumores. Já a macroglossia relativa ocorre nos pacientes com síndrome de 
Down e alguns pacientes com deformidade dentofacial. A incompatibilidade do tamanho da cavidade oral 
com as dimensões da língua causa: deformidades dentárias, musculoesqueléticas, problemas na fala, na 
mastigação e no manejo das vias aéreas, podendo até mesmo obstruí-las, além dos problemas estéticos. 
Esses são geralmente os principais motivos para intervenção cirúrgica. O tratamento para a macroglossia 
em geral é a glossectomia que é a exérese de parte da língua ou de sua totalidade. Ao longo do tempo varias 
técnicas foram desenvolvidas, entre elas temos como as de A. Edgerton (1950); B. Dingman (1961); C. 
Egyedi (1964); D.Kole (1965); E. Gupta (1971); e F. Morgan (1996). Hoje a mais comumente utilizada é a 
de Egyedi-Obwergeser, pois se acredita que este método é adequado para preservar o feixe neurovascular 
e obter a redução desejada da língua. O objetivo desse estudo é descrever brevemente cada uma dessas 
técnicas e fazer uma análise comparativa entre elas, citando suas vantagens e desvantagens e buscando o 
tratamento mais eficaz para a macroglossia.
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P085 OCORRÊNCIA DE MÚLTIPLOS TUMORES ODONTOGÊNICOS CERATOCÍS-
TICOS EM PACIENTE NÃO-SINDRÔMICO
ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE FREITAS1; PRISCILLA FLORES DA SIL-
VA2; RENNAN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS1; BELMIRO CAVALCANTI DO 
EGITO VASCONCELOS1; TUANNY RAPHAELLE BACELAR1; SUZANA CÉLIA 
DE A. S. CARNEIRO2
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e-mail:meyka.freitas@gmail.com

Palavras-chave: tumores odontogênicos; ceratocistico; caso clínico

Os Tumores Odontogênicos Ceratocisticos são tumores benignos intra-ósseos com maior incidência em jo-
vens. Neste trabalho fizemos uma breve revisão sobre o tema e relatamos um caso clínico sobre a síndrome 
do carcinoma basocelular. Paciente R.B.S. 25 anos apresentou queixa de dor em região posterior esquerda 
da mandíbula e relatou ter sido submetido à remoção de lesão intra-óssea há XX anos não sabendo referir 
qual foi o diagnóstico na época. Ao exame físico o paciente apresentou um aumento de volume em região 
posterior de maxila direita, sem alterações superficiais, sendo indolor e firme à palpação. Realizou-se então 
punção aspirativa na lesão da maxila, que apresentou conteúdo de cor amarelo-pardacenta, e então encami-
nhamos o material para análise. O paciente também foi submetido a exames laboratoriais, pré-operatórios, 
e exames de imagem (panorâmica). Em análise radiográfica, observou-se uma lesão radiolúcida unilocular 
sem halo cortical em corpo mandibular esquerdo, que se estendia do ramo mandibular até a apófise coro-
nóide, e uma lesão em região posterior de maxila direita de aspecto unilocular, com discreto halo cortical, 
entendendo-se até a tuberosidade. O paciente foi submetido à biopsia incisional das lesões. O laudo histopa-
tológico apresentou sugestão diagnóstica de tumor odontogênico ceratocistico para ambas as lesões. Optou-
-se por realizar um tratamento mais conservador devido à extensão das lesões. Na lesão maxilar, realizou-se 
descompressão com instalação de dispositivo e na lesão mandibular realizou-se curetagem seguida pela 
aplicação da solução de Carnoy e tapizamento da cavidade óssea com a troca de gaze embebida em solução 
antibiótica a cada cinco dias até o completo fechamento da ferida operatória. O paciente encontra-se no 
segundo mês de acompanhamento pós-operatório. Nota-se, radiograficamente, considerável diminuição no 
tamanho da lesão da maxila e sinais de reparo ósseo na mandíbula.

TERCEIRO MOLAR SUPERIOR DESLOCADO PARA O SEIO MAXILAR POR 
PAF
RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO1; AMANDA LÚCIA EVANGELISTA DE 
LIMA1; DAYANA HELENA DA SILVA1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2; 
LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS2; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI2

1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:romuloferreira_@hotmail.com

Palavras-chave: seio maxilar; terceiro molar; projétil de arma de fogo

O conhecimento das particularidades dos traumatismos faciais é importante, pois podem comprometer a 
vida do ser humano, deixando sequelas e marginalizando o indivíduo do convívio social. As principais 
causas dos traumatismos faciais são os acidentes autoviários; agressões físicas; agressões por arma de fogo; 
quedas; acidentes de trabalho; e, agressão por arma branca. Muitos casos isolados de deslocamento de ter-
ceiro molar superior para dentro do seio maxilar têm sido relatados na literatura com frequência, variando 
entre 0,6% a 3,8%. Eles têm sido resultado de injúrias penetrantes por traumas diversos (projéteis por arma 
de fogo, pedaços de vidros, pedras, madeira, etc.) e iatrogenias (dentes, raízes de dentes, cemento dental, 
pedaços de dentes fraturados, pasta de impressão, cones de guta percha, amálgama dental, entre outros). 
Nos casos de deslocamento acidental de PAF para o interior do seio maxilar, o tratamento mais aceitável 
é a sua remoção prevenindo futuras infecções e, se possível, durante o mesmo procedimento cirúrgico. A 
íntima relação entre as estruturas anatômicas exige do cirurgião cautela e sensatez para a condução adequa-
da do caso. Em tais circunstâncias, o profissional deve ser prudente e seguro nas manobras, com o intuito 
de amenizar o trauma ocasionado pelo acidente e obter os resultados esperados. O objetivo deste trabalho 
é relatar um caso clínico-cirúrgico de uma paciente, atendida no Hospital da Restauração-PE, que teve o 
elemento dental 27 deslocado para o interior do seio maxilar por projétil de arma de fogo.

AMELOBLASTOMA EXTENSO EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO
RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO1; ALINE BRITO ALVES DA SILVA1; DAYA-
NA HELENA DA SILVA1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2; AUREMIR RO-
CHA MELO2; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS2

1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:romuloferreira_@hotmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma; mandíbula; hemimandibulectomia

O complexo maxilofacial pode ser local de eleição no aparecimento de processos patológicos císticos e 
tumorais classificados em odontogênicos e não odontogênicos. O Ameloblastoma é um tumor de origem 
odontogênica epitelial, que classicamente apresenta-se com crescimento lento, infiltrativo e expansivo, com 
capacidade localmente invasiva que o torna agressivo. Possui uma grande variedade histológica com alguns 
tipos apresentando alto potêncial de recidiva. Os aspectos clínico-radiográficos ainda permitem classificar 
este tumor em multicístico ou sólido, unicístico e periférico. Aproximadamente 20% de todos os casos 
são encontrados na maxila, na mandíbula, são encontrados aproximadamente 80% dos casos com maior 
predileção pela região dos molares e ramo ascendente. Pode ocorrer em qualquer idade, mas, acomete 
principalmente a terceira e quarta décadas de vida, nos casos mais frequentes do tipo multicístico. Quanto 
ao sexo e a raça não apresenta predileção. A incidência em crianças e sua transformação maligna é rara. A 
sua evolução é lenta e sem sintomatologia, por isso, geralmente o tumor não é diagnosticado no seu estágio 
inicial. O tratamento pode ser conservador ou radical, a depender da extensão da lesão, seu potêncial agres-
sivo e recidivante. Neste trabalho será apresentado um caso clínico de uma paciente de 20 anos, atendida 
no Hospital da Restauração-PE, portadora de um ameloblastoma extenso de mandíbula, onde foi realizada 
uma hemimandibulectomia seguida de reconstrução mandibular.

SIALOCELE GIGANTE APÓS TRAUMA FACIAL
SARA JAQUELINE LOPES SOUZA1; RUI MEDEIROS JÚNIOR1; ANTÔNIO FI-
GUEIREDO CAUBI2; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS1; NATÁ-
LIA EVANGELISTA BARROS1; IVSON SOUZA CATUNDA1
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e-mail:sarah_jc4@hotmail.com

Palavras-chave: sialocele; glândula parótida; face 

Sialocele é uma lesão traumática de glândula salivar, caracterizada pelo extravasamento e acúmulo de 
saliva, no interior de uma glândula ou nos tecidos periglandulares. Sua etiologia está relacionada princi-
palmente a causas traumáticas com armas cortantes na cavidade oral ou na face ou fraturas no zigomático 
e mandíbula. A lesão é normalmente caracterizada por um aumento de volume na região da parótida, pode 
ser móvel quando apalpada e, a menos que uma infecção secundária esteja presente, o paciente não relata 
dor, febre, calafrios, ou eritema na pele. O diagnóstico deve envolver uma combinação dos dados obtidos na 
história médica, avaliação clínica do paciente, punção aspirativa por agulha e análise de imagem. O estudo 
desse tipo de lesão, seu diagnóstico imediato bem como a intervenção terapêutica evitam a evolução para 
um processo inflamatório mais grave que pode resultar na formação de fístula e até mesmo em drenagem 
por via extraoral. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de sialocele traumática gigante. Paciente 
do sexo feminino, 40 anos, vítima de agressão física com foice, apresentando extensa dilaceração da he-
miface esquerda. O exame extraoral revelou comprometimento do masseter, nervo facial e sua paralisia. A 
tomografia computadorizada revelou a presença de fratura no ramo posterior mandibular do mesmo lado. 
Foi realizada cirurgia para fixação mandibular juntamente com a reconstrução imediata da cápsula paróti-
dea já que não foi possível a reconstrução do ducto de Stenon. Após dez dias pôde-se observar um aumento 
de volume na região operada, medindo aproximadamente 9 x 6cm. Foi realizado inicialmente tratamento 
conservador, sem sucesso clínico, optando-se então por uma intervenção cirúrgica para colocação de um 
dreno de sucção a vácuo. A técnica se mostrou uma opção segura, efetiva e de baixo custo, promovendo 
resolução completa do caso, sem recorrência após 28 meses de acompanhamento.

ANATOMIA CIRÚRGICA DO ACESSO VESTIBULAR MANDIBULAR
SYLVIA MARINA VILLASANA; ROBERTA MORAIS BARROS; ARTHUR 
 CAMILLO DE SOUZA LARANJEIRA; PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRA; MARCOS 
WINICIUS OLIVEIRA; DAVID MORAES DE OLIVEIRA
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:odontovillasana@hotmail.com

Palavras-chave: anatomia; acesso vestibular mandibular; acesso intrabucal

O conhecimento da anatomia cirúrgica da cabeça e pescoço é de fundamental importância para realização 
dos diversos acessos cirúrgicos em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Portanto, o objetivo des-
te trabalho é fazer uma revisão de literatura da anatomia cirúrgica do acesso vestibular mandibular e relatar 
casos onde este acesso é aplicado.  Segundo TEIXEIRA at al. (2010) o acesso ao mento por via intrabucal 
é utilizado para vários tratamentos entre eles se destacam as fraturas de sínfise e parasínfise mandibular, na 
osteotomia basilar do mento, nas cirurgias de inclusão de prótese, entre outros. Podem-se acessar também 
as regiões de ângulo e corpo mandibulares por uma via intrabucal, tendo sempre preocupação com uma 
possível lesão do ramo marginal mandibular do nervo facial. A principal dificuldade para utilização deste 
acesso é nas extensões posteriores, pela presença do nervo mentual, que se for lesado pode ocasionar alte-
ração de sensibilidade nos tecidos moles da região mentual. Como limitações têm-se ainda a não exposição 
ampla de mandíbula para fixação de fraturas, sendo indicada para o tratamento de fraturas do corpo e 
ângulo mandibulares, assim como para patologias ósseas, inclusão de próteses, osteotomias do tipo sagital 
e vertical. O acesso intrabucal para o ramo mandibular pode ser efetuado com a utilização de afastadores 
específicos, serras oscilatórias anguladas, tendo sua aplicação para as osteotomias do ramo da mandíbula, 
tratamento de patologias ósseas e deformidades músculo-esqueléticas de região massetérica e de ângulo 
mandibular, abordagem dos processos coronóide e condilar da mandíbula (ELLIS; ZIDE, 2006). Conclui-
-se que a grande vantagem do acesso vestibular mandibular além da abordagem relativamente rápida e 
simples, é a capacidade em avaliar constantemente a oclusão dentária durante a cirurgia e maior beneficio 
para o paciente é que a cicatriz fica oculta dentro da boca.

A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA NA ÁREA ODONTOLÓGICA: ASPECTOS 
ÉTICOS E LEGAIS
TACIANA EMÍLIA LEITE VILA-NOVA1; ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA1; JE-
FFERSON DA ROCHA TENÓRIO1; ROBERTA RENATO DE SOUZA TAVARES1; 
CAROLINA GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA1; PALOMA RODRIGUES GENU2

1.FOP-UPE, CAMARAGIBEE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tacianavnova@gmail.com

Palavras-chave: publicidade e propaganda; código de ética; fiscalização

O aumento na concorrência profissional nos dias atuais determina que haja uma crescente preocupação do 
cirurgião-dentista com a publicidade e a propaganda com o intuito de aumentar sua clientela. Este fato faz 
com que, em muitos casos, o profissional desrespeite os preceitos éticos vigentes quanto a este quesito. 
Tentando se adequar a esta situação o Código de Ética Odontológico têm sofrido diversas modificações no 
tocante a este assunto. Apesar disso, muitos são os profissionais que, por alegar desconhecimento, continu-
am a cometer infrações quanto à publicidade e a propaganda. São placas, anúncios em revistas, impressos, 
jornais, outdoors e folhetos, dirigidos ao público, encontrados no cotidiano, que explicitamente infringem 
as normativas da propaganda em Odontologia. O objetivo deste trabalho foi fundamentar os aspectos éti-
cos e legais da publicidade na área odontológica, proporcionando aos profissionais selecionar os meios 
mais convenientes e corretos para seus anúncios de acordo com as novas normas vigentes. Foram obtidos 
propagandas através de outdoors e panfletos durante o primeiro semestre de 2011, na cidade do Recife. 
Posteriormente foi realizada a revisão de literatura, observando o que é proposto pelo código de ética em 
relação à publicidade e propaganda na Odontologia. Apesar de existirem normas bem definidas quanto ao 
uso de meios de comunicação para a propaganda odontológica, ainda há bastantes infrações, necessitando 
de uma intensificação da fiscalização por parte do CRO neste aspecto.
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P091 TRATAMENTO DO TRAUMA MAXILO-FACIAL POR MORDEDURA CANINA
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Palavras-chave: mordedura; trauma; caninos
   
Lesões faciais decorrentes de mordedura são frequentemente relatadas na literatura mundial. Tais injúrias 
podem apresentar-se desde simples abrasões até ferimentos profundos, irregulares e com grande perda de 
substância, podendo comprometer severamente padrões estéticos e funcionais das vítimas. Na maioria das 
vezes, estas são ocasionadas por cães, gatos ou pelo próprio homem, sendo as crianças bem mais acome-
tidas que os adultos. Locais, como couro cabeludo, face e região cervical, são frequentemente envolvidos. 
Na face, os locais mais acometidos são os lábios, a região de mento, o nariz e as orelhas. O diagnóstico da 
presença ou não de infecção local é extremamente importante para nortear a necessidade da escolha e/ou 
utilização de antibioticoprofilaxia ou antibioticoterapia, não se esquecendo de se avaliar quanto ao emprego 
de soro ou vacina anti-rábica e/ou antitetânica. Uma criteriosa avaliação física inicial associada a uma 
acurada anamnese são imprescindíveis. Em casos graves, muitas vezes, a necessidade de uma equipe mul-
tiprofissional se torna indispensável para o sucesso do tratamento. Desta maneira, o presente trabalho visa 
apresentar um caso clínico de mordedura de cão (Pit Bull) na face de uma criança de 10 anos, com extenso 
envolvimento de partes moles e óssea, perda de substância em maxila, nariz e componentes orbitários. A 
paciente manteve antibioticoterapia endovenosa durante 14 dias, recebendo alta BMF após normalização 
dos exames laboratoriais, melhora das condições clínicas e ausência de infecção ou necrose, seguindo a 
cirurgia plástica para reparação estética das pálpebras.

LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR COM ENXERTO DE OSSO AUTÓGENO 
PROVENIENTE DE TORO MANDIBULAR
NELSON STUDART ROCHA; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; THIAGO COELHO 
GOMES DA SILVA; GEORGE BORJA DE FREITAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:thiagocoelhogs@gmail.com

Palavras-chave: levantamento de seio; toro mandibular; implante

Nos últimos anos, os implantes dentais têm se tornado cada vez mais aprimorados e seu desenvolvimento 
científico tem acontecido de maneira rápida sendo uma alternativa interessante como proposta de trata-
mento em casos de reabilitação protética de pacientes com perda dental. Na porção posterior da maxila, 
entretanto, existem certas limitações de caráter anatômico, como a pneumatização do seio maxilar, que 
requerem atenção especial e alternativas para contornar esse problema e viabilizar o uso dos implantes 
(RAGHOEBAR et al., 1997). Nos casos de extensão do seio maxilar próximo ao rebordo, está indicada 
a técnica do levantamento de seio maxilar que é um procedimento de aumento ósseo em que o material 
de enxerto é colocado no interior do seio maxilar e aumenta o suporte ósseo na área do rebordo alveolar 
(HUPP JR; ELLIS III E; TUCKER MR, 2009). Uma preocupação existente entre os cirurgiões que utilizam 
dessa técnica é a perda óssea ocorrida após realização do procedimento cirúrgico e da mesma maneira em 
formas de regenerar essa perda óssea mediante técnicas de tratamento adequadas e eficazes; para tanto 
vários materiais têm sido empregados para estimular a neoformação óssea destacando-se os enxertos alo-
plásticos, alógenos, xenógenos e os autógenos (ARAÚJO et al., 2008). A técnica de levantamento do seio 
maxilar com enxerto ósseo autógeno se mostra como uma solução que viabiliza o uso de implantes dentais 
por ser uma técnica segura e com resultados predictíveis. Neste trabalho será apresentado um caso clínico 
do paciente M.L.S.L, 52 anos, leucoderma apresentando reabsorção óssea do processo alveolar e atrofia 
maxilar bilateral após exodontia dos dentes superiores. A terapêutica escolhida foi a de levantamento do 
seio maxilar com enxerto de osso autógeno proveniente do toro mandibular que o paciente apresentava. 
Após seis meses foi constatado o restabelecimento volumétrico dos tecidos duros da maxila e boa qualidade 
óssea para inserção e travamento dos implantes.

FRATURA BILATERAL DE ÂNGULO MANDIBULAR: USO DA TÉCNICA DE 
CHAMPY
FLÁVIO HENRIQUE REAL1; TIAGO SANTOS SILVA1; CARLOS LAGES ZO-
LIN1; CARLOS EDUARDO SILVA1; DÉBORAH LAGES ZOLIN1; JOAQUIM CE-
LESTINO DA SILVA NETO2
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As fraturas mandibulares estão entre as de ocorrência mais comum dentre os traumas faciais, devido a sua 
topografia, anatomia e projeção na face. Acidentes automobilísticos e agressões físicas são tidos como 
maiores fatores etiológicos. O ângulo da mandíbula é considerado a segunda região mais frequente aco-
metida pelas fraturas do terço inferior da face. Vários fatores, como idade e posicionamento do terceiro 
molar podem aumentar o risco para a ocorrência da fratura. Diversas formas são descritas na literatura 
para o tratamento como: tratamento fechado associado ou não à utilização de fixação não rígida, utilização 
de placas de reconstrução, lag screw, duas placas sistema 2,0mm e a técnica de Champy. Este estudo tem 
o objetivo de relatar um caso de fratura bilateral de ângulo mandibular tratado pela técnica de Champy. 
Paciente J.C.R.S. masculino, melanoderma, 22 anos, vítima de agressão física encaminhado ao serviço de 
Cirurgia e Traumatologia-Buco-Maxilo-Facial do Hospital Getúlio Vargas. Ao exame clínico apresentava 
edema em região goníaca bilateral, má oclusão, mordida aberta anterior e crepitação óssea em região retro-
molar sugerindo fratura de ângulo bilateral. Ao exame de imagem confirmou a fratura bilateral de ângulo de 
mandíbula. Considerando-se as características clínicas e radiográficas, o tratamento eleito foi uma redução 
cirúrgica, sob anestesia geral no quinto dia de internamento hospitalar. A técnica de Champy é pouco 
utilizada na fixação das fraturas bilaterais de ângulo, todavia esta se mostrou adequada ao tratamento, apre-
sentando como grande vantagem a possibilidade de realização através de um acesso intraoral na região de 
linha oblíqua, rápida instalação da placa, e redução e estabilização da fratura, promovendo o reparo ósseo.

MEDIDAS UTILIZADAS NOS CASOS DE OBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS 
SUPERIORES
VALMIR VANDERLEI GOMES FILHO; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; 
PAULA BAPTISTELLA LIMA; ADRIANA CARLA BARBOSA FIRMO; RICARDO 
EUGENIO VARELA AYRES DE MELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:valmir_vanderlei@hotmail.com

Palavras-chave: emergências médicas; vias aréreas; obstrução

A manutenção das vias aéreas pérveas, bem como a oxigenação adequada dos tecidos são extremamente 
relevantes durante as emergências e atendimento clínico dos pacientes. Caso isso não ocorra, será caracte-
rizado um quadro de obstrução das vias aéreas, que representa um obstáculo em qualquer região das vias 
aéreas, comprometendo a passagem de ar para os pulmões. O presente trabalho tem por objetivo apresentar 
as causas mais frequentes de obstrução das vias aéreas, as manobras e técnicas essenciais para a manuten-
ção da via aérea pérvea. A causa mais comum de obstrução das vias aéreas em pessoas inconscientes é a 
própria língua, uma vez que há um relaxamento das estruturas musculares, fazendo com que ela obstrua 
a faringe. Pode haver obstrução por corpos estranhos, geralmente acontece com a ingestão de alimentos 
sólidos que não foram mastigados, prótese total mal posicionada. Há situações como o choque anafilático, 
queimaduras que envolvem a região da face ou inalação de produtos químicos que irritam as mucosas das 
vias aéreas, podendo causar estreitamento e constituindo uma barreira a passagem de ar. Portanto podem 
causar obstruções leves, sendo a melhor forma de desobstrução a tosse, ou uma obstrução grave. O reco-
nhecimento da obstrução das vias aéreas se dará por meio de alguns sinais que o paciente irá manifestar 
como ruídos respiratórios anormais, dificuldade ou incapacidade de falar, cianose das extremidades, entre 
outros. Portanto, saber identificar e consequentemente saber como proceder diante do caso poderá fazer 
toda diferença no atendimento de uma emergência.

CIRURGIA DE DENTE SUPRANUMERÁRIO INCLUSO – PLANEJAMENTO E 
TÉCNICA CIRÚRGICA
VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES; CAIO BELÉM RODRI-
GUES; ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO PONZI; IVSON SOUZA CATUNDA; 
BRUNO DE SOUZA LIMA; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vinicius.rodrigues2@hotmail.com

Palavras-chave: supranumerário; mesiodente; cirurgia    
 
Hiperdontia é um termo utilizado na literatura para variações que resultam em um maior número de ele-
mentos dentais, os quais são denominados de supranumerários. A hiperdontia unitária ocorre mais frequen-
temente na dentição permanente e em 90% dos casos na região anterior da maxila. O termo Mesiodente é 
utilizado para se referir a um elemento supranumerário na região entre os incisivos centrais superiores, cuja 
taxa de inclusão nesses casos é de 75%. Diversas são as indicações para a realização da cirurgia de exérese 
desses elementos, sendo as mais comuns as indicações ortodônticas por motivos estéticos ou funcionais. O 
objetivo desse trabalho é relatar a realização de uma cirurgia para exérese de um elemento supranumerário 
incluso na região palatina anterior da maxila, detalhando o procedimento de forma a proporcionar maior 
segurança aos cirurgiões-dentistas na resolução desses casos. O paciente L.A.S.F. de 10 anos, compareceu 
à Clinica de Ortodontia da Universidade Federal de Pernambuco com a queixa de que “os dentes da fren-
te estão tortos”(sic). Clinicamente o paciente apresentava apinhamento severo nos elementos anteriores 
inferiores e cruzamento da mordida nos elementos 21 e 22. Ao ser realizado um exame radiográfico pa-
norâmico e auxiliar pela técnica de Clark, contatou-se a presença de um elemento supranumerário incluso 
na região das raízes dos incisivos centrais superiores palatinamente posicionado. Após, concordância dos 
responsáveis, e verificação dos exames laboratoriais pré-operatórios, o paciente foi submetido à remoção 
cirúrgica deste elemento. O presente trabalho descreve passo a passo a técnica cirúrgica e cuidados trans 
e pós-operatórios. O procedimento cirúrgico para sua remoção deve ser planejado de forma a não lesar 
estruturas nobres vizinhas, apesar da necessidade de informá-lo dos possíveis riscos e ao mesmo tempo 
proporcionar um confortável pós-operatório, o que pode ser conseguido com adequado planejamento e 
técnica cirúrgica aprimorada.

ARTROCENTESE DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – PLANEJA-
MENTO E TÉCNICA CIRÚRGICA
VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES1; CAIO BELÉM RODRI-
GUES1; ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO PONZI1; KEYLLA MARINHO AL-
BUQUERQUE BARROS1; RAFAEL DE QUEIROZ MOURA2; IVSON SOUZA 
CATUNDA1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOS-
PITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vinicius.rodrigues2@hotmail.com 

Palavras-chave: artrocentese; cirurgia; atm

Artrocentese, procedimento comumente realizado, consiste de aspiração do líquido sinovial de uma articu-
lação com propósitos diagnósticos, ou terapêuticos. Quando realizada na articulação temporomandibular 
(ATM) consiste na lavagem de seu espaço articular superior, limitado superiormente pela cavidade Glenói-
de e inferiormente pelo disco articular. Esta é realizada com visualização indireta, e através de sua ação 
de pressão hidráulica, neutraliza as forças adesivas e visa remoção de tecidos necróticos e de infiltrado 
inflamatório além da deposição de substâncias terapêuticas. A Artrocentese é um procedimento cirúrgico 
intracapsular não-invasivo, que apresenta pouco risco de complicações, baixo custo e pode ser realizada 
através de técnicas anestésicas locais e em ambiente clínico ambulatorial. A sedação se faz importante visto 
que alguns pacientes ficam nervosos e podem não cooperar. Suas indicações variam de deslocamentos do 
disco articular, com redução ou sem redução, limitação da abertura bucal de origem articular, dor articular 
e outros distúrbios internos da ATM. Quando bem indicada, a grande maioria dos pacientes apresenta 
melhora da sintomatologia associada ao desarranjo intra-articular e aumento da amplitude dos movimentos 
mandibulares. Considerando que cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de disfunção e que 
isso acarreta prejuízos diretamente em sua qualidade de vida, o conhecimento da técnica pelos cirurgiões-
-dentistas, bem como a realização do correto diagnóstico são de grande importância para se conseguir 
bons resultados com segurança. Neste trabalho, os autores apresentam um caso clínico da paciente MLS, 
de gênero feminino, 32 anos, diagnosticada com auxílio do instrumento RDC/TMD (Research Diagnostic 
Criteria for Temporomandibular Disorders) com deslocamento anterior do disco sem redução à direita e 
tratada com realização de artrocentese de ATM no centro cirúrgico do Hospital da Restauração, Recife-PE, 
sob sedação e anestesia local.
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P097 PRÓTESE ADESIVA: UMA ALTERNATIVA TEMPORÁRIA PARA POSTERIOR 
IMPLANTE DENTÁRIO
ALINE DE SOUSA BARBOSA; ALEXANDRE BATISTA LOPES DO NASCI-
MENTO; HILCIA MEZZALIRA TEIXEIRA; MARIA REGINA ALMEIDA DE 
MENEZES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:aly_line@hotmail.com

Palavras-chave: prótese adesiva; implantes dentários; harmonia do sorriso

A ausência de elementos dentários é um fator de alta influência na estética e harmonia do sorriso, aspectos 
fundamentais para o bem-estar psíquico-social do indivíduo. A odontologia restauradora tem apresentado 
nas últimas décadas, um número cada vez maior de inovações, no intuito de trazer resultados mais satis-
fatórios ao paciente com relação à estética e à função. Uma das técnicas de tratamento disponíveis para a 
substituição protética de um único dente é a prótese adesiva. As vantagens desta técnica estão no menor 
desgaste da estrutura dentária sadia quando comparado com os preparos para as próteses fixas conven-
cionais, facilidade na execução do preparo, menor tempo clínico, excelente estética, reversibilidade do 
tratamento e menor custo. Relata-se um caso clínico sobre uso de prótese adesiva imediata após exodontia, 
para posterior substituição por implante dentário. M.F., sexo feminino, 50 anos, procurou o serviço odon-
tológico particular em Recife-PE e foi diagnosticada por tomografia computadorizada a presença de fratura 
radicular no elemento 24. Ela foi submetida a uma exodontia deste mesmo elemento dentário. Após quinze 
dias da cirurgia foram confeccionados dois preparos cavitários sendo um no dente 23 e outro no 25, nos 
quais foram inseridas duas fibras de vidro entrelaçadas confeccionando uma prótese adesiva imediata com 
o pôntico em resina composta. Aguardou-se então, a reparação óssea alveolar para posterior colocação de 
implante dentário. O uso de prótese adesiva imediata reforçada com fibra de vidro pode ser uma opção para 
a reabilitação de dentes perdidos. Constitue ainda uma alternativa imediata, emergencial e temporária nos 
casos em que se pretende realizar implantes dentários promovendo a recuperação estética, social, funcional 
e devolvendo a harmonia do sorriso ao paciente.

UTILIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES: FA-
TORES QUE INFLUENCIAM NA ESTÉTICA E NA LONGEVIDADE DAS 
RESTAURAÇÕES
ALLAN DIEGO CAVALCANTI VASCONCELOS ARAGÃO; RIBELLY MIRNA 
FREIRE DE FARIAS; RICHELLY MILENA FREIRE DE FARIAS; LEONARDO 
BRASIL MARECHAL; THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA RABELO; MARIA 
REGINA ALMEIDA DE MENEZES
FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL. 
e-mail:allandiegoaragao@hotmail.com

Palavras-chave: resina; fatores; longevidade

A odontologia estética tem se tornado muito importante nos dias atuais. A aceitação das resinas compostas 
como material restaurador estético constitui-se num dos mais significativos avanços para a Odontologia. 
Uma evolução foi presenciada nas possibilidades clínicas destes materiais, com melhoria das características 
mecânicas e ópticas. No entanto, alguns fatores podem ajudar na reprodução fiel da estrutura dental, tais 
como a visualização minuciosa dos detalhes de forma, textura, contornos e colorações que o compõem. 
Outro aspecto importante é o diagnóstico e o planejamento do ponto de vista estético, devendo quando 
possível, fazer um ensaio restaurador. Deve-se salientar ainda que nem sempre a restauração estética pode 
ser concluída na mesma sessão clínica. A disponibilidade de instrumentos adequados e de bons materiais 
restauradores pode facilitar, sobremaneira, e muitas vezes definir, a execução de muitos procedimentos e 
por isso, para obter restaurações mais naturais, é fundamental, na maioria das vezes, o emprego de resinas 
com diferentes graus de translucidez. O emprego delas é muito importante na reprodução da região do terço 
incisal, pois as resinas translúcidas apresentam maior quantidade de partículas de carga que as equivalentes, 
pigmentadas, do mesmo fabricante, e são mais resistentes ao desgaste, sendo especialmente indicadas para 
reproduzir o esmalte. Desta forma, o sucesso da técnica direta em resina composta depende de uma série de 
fatores, conjugando o cuidado na escolha da técnica com a sua correta utilização e relacionando a estética 
com a longevidade das restaurações. O objetivo deste trabalho é ressaltar como esses fatores influenciam 
na longevidade e na estética de restaurações em dentes anteriores.

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS PUBLICAÇÕES ENVOLVENDO O USO DO 
LASER NA DENTÍSTICA
ANA RAQUEL ROCHA; CAROLINA MATOS BRITO SANTOS; RICARDO VIA-
NA BESSA NOGUEIRA; JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO; MAR-
LENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

        
Palavras-chave: revisão sistemática; laser; dentística

As Revisões Sistemáticas (RS) são realizadas para identificar toda a informação relevante contida na litera-
tura, avaliar também a qualidade da informação, sintetizar os resultados e propor recomendações clínicas. 
Dessa forma, são objetivos desta pesquisa: mapear e detectar artigos/pesquisa de maior evidência existentes 
nas bases de dados usadas para pesquisas eletrônicas sobre Laser em Dentística; identificar possíveis lacu-
nas na distribuição dos artigos; sugerir temas para pesquisas futuras aplicáveis na prática clínica; responder 
utilizando revisão sistemática a uma pergunta clínica baseada em um dos temas sugeridos. A estratégia de 
busca eletrônica foi feita por meio de descritores e palavras chaves sobre a utilização do Laser na Den-
tística, em língua portuguesa, espanhola e inglesa, no período de 1965 a 2010 em portais eletrônicos de 
pesquisa. Toda a informação resgatada pela estratégia de busca foi importada e armazenada no OmniViz™ 
(Biowisdom, Cambridge, Reino Unido). A análise dos dados foi feita de forma descritiva. A análise quali-
tativa resultou no estabelecimento da frequência absoluta. A análise quantitativa incluiu a média, mediana, 
moda, desvio padrão, variância, intervalo de confiança, valor máximo, valor mínimo e percentis. Foram 
obtidas no total, 1868 referências após o cruzamento das palavras-chaves nas bases de dados anteriormente 
citadas e analisadas com acuidade. A estratégia de busca de todos os estudos clínicos e laboratoriais iden-
tificados nessa busca eletrônica detalhada, resultou em 1868 artigos distribuídos em 35 anos de publicação 
a respeito do tema, com frequências variadas e podemos comprovar que à medida que os anos passam as 
publicações vem crescendo.

FECHAMENTO DE DIASTEMA COM RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL: CASO CLÍNICO
BÁRBARA CIBELE DA SILVA; PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; KYLMA 
CRISTINA DA SILVA; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:barbaracibely7@yahoo.com.br

Palavras-chave: diastema; incisivo central superior; estética

Diastema pode ser definido como a ausência de contato entre dois dentes adjacentes e é comumente obser-
vado entre os incisivos centrais superiores, tendo como consequência um efeito estético bem desagradá-
vel. Diante da possibilidade de ser uma condição de normalidade durante o período da dentadura decídua 
e mista, além das inúmeras possibilidades etiológicas, é muito importante um cuidadoso diagnóstico do 
fator determinante desta condição antes de indicar o fechamento desse espaço. Na realidade o diastema 
mediano constitui um aspecto de normalidade durante a infância e com o desenvolvimento da oclusão há 
um fechamento fisiológico significativo. A sua persistência depende da etiologia que é multifatorial e ge-
ralmente está relacionada à discrepância dente-osso positiva, microdontia, agenesias dos incisivos laterais 
superiores, hábitos principalmente de sucção, dentes supranumerários irrompidos ou ainda intra-ósseo, 
hereditariedade, freio labial hipertrófico e outros. A presença de diastema pode interferir na harmonia do 
sorriso tanto funcionalmente com migrações dentárias patológicas, como periodontalmente através da falta 
de proteção à gengiva subjacente causada pela ausência de ponto de contato. Além disso, esteticamente 
consiste em desarmonia quando presente em região anterior e problemas de dicção podem ser encontrados 
nestes casos. O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico no qual diastema interincisal foi tratado 
com restauração de resina composta direta.

PRÓTESE ADESIVA DIRETA EM DENTE POSTERIOR COM FIBRA DE VIDRO 
E RESINA COMPOSTA: CASO CLÍNICO
BÁRBARA CIBELE DA SILVA; PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; EDUARDO 
LIMA DE MORAES PIRES; KYLMA CRISTINA DA SILVA; ANA CAROLINA 
VIEIRA DE MELO CAVALCANTI; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.    
e-mail:barbaracibely7@yahoo.com.br

Palavras-chave: estética; prótese adesiva; reabilitação 

Sabe-se que a ausência de elementos dentais, principalmente anteriores, desempenha um importante papel 
na estética e harmonia por meio da auto-estima, auto-expressão, comunicação e estética facial. As próteses 
adesivas são uma alternativa viável para a reposição de um dente ausente. Associadas a um material de 
reforço, como as fibras de vidro, suportam as cargas mastigatórias aumentando a resistência flexural do 
compósito. Com a evolução dos sistemas adesivos e a associação de fibras de reforço possibilitaram o 
surgimento da prótese adesiva livre de metal. Dessa forma, os sistemas de fibras vêm sendo empregados 
como novo tipo de procedimento restaurador para substituição de um ou dois elementos dentais perdidos, 
com o mínimo de desgaste da estrutura sadia. Com isso, a impregnação das fibras pelo sistema adesivo e a 
associação com resina composta permite a somatória da resistência a tração das fibras de vidro com a resis-
tência a compressão da resina composta, resultando em menor índice de falhas. Em destaque, o uso de pró-
tese adesiva tem como vantagens o menor desgaste da estrutura dentária sadia, quando comparada com os 
preparos para as próteses fixas convencionais assim como facilidade na execução do preparo, menor tempo 
clínico, excelente estética, reversibilidade do tratamento e menor custo. Este trabalho objetiva mostrar um 
caso clínico de confecção de prótese adesiva direta em resina composta com associação de fibra de reforço 
impregnada por resina composta como método reabilitador de espaço edêntulo referente ao elemento 24.

ASSOCIAÇÃO DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO A RESTAURAÇÕES DIRETAS 
DE RESINA COMPOSTA EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE
BIANCA CORREIA QUEIROZ DE CARVALHO; ROBSON BEZERRA DE GOIS; 
FERNANDA TENÓRIO VALENTE; DULCE MARIA SIMÕES; TEREZA MA-
RIA PEDROSA ALBUQUERQUE; INÊS DE FÁTIMA DE AZEVEDO JACINTO 
INOJOSA
FOUFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:bianca_bia89@hotmail.com

Palavras-chave: dentes tratados endodonticamente; pinos de fibra de vidro; resinas compostas

A restauração de dentes tratados endodonticamente tem desafiado os profissionais de Odontologia há muito 
tempo. O uso de pinos de fibras pré-fabricados, associados às resinas compostas, constitui uma opção con-
servadora para a restauração de dentes anteriores tratados endodonticamente. Com a utilização desses pinos 
é possível reforçar o remanescente coronário com um mínimo desgaste em seu preparo; além disso, trata-se 
de um procedimento estético, de baixo custo e que requer menor número de sessões; porém para a obtenção 
da reabilitação estética e fisiológica do elemento dental, é necessário o conhecimento dos tecidos dentários, 
da oclusão, dos materiais, das técnicas restauradoras e conhecimento da anatomia do canal radicular para 
a seleção do pino e execução do preparo do canal, permitindo com isso o desgaste racional da dentina e 
um menor volume de cimento resinoso, favorecendo a retenção do pino. Suas principais vantagens são 
a ausência de corrosão e seu módulo de elasticidade próximo ao da dentina, transmitindo assim menos 
estresse em comparação com os materiais mais rígidos, evitando fratura dental. A partir de um relato de 
um caso clínico, de um paciente de 40 anos de idade, sexo masculino, que se apresentou no ambulatório de 
Dentística da UFAL, apresentando os incisivos centrais superiores tratados endodonticamente e solicitando 
as restaurações de ambos, os autores apresentam e discutem a técnica de preparo e cimentação de pinos de 
fibra de vidro, bem como o preparo e a confecção de facetas diretas de resina composta. A reabilitação de 
dentes tratados endodonticamente de forma minimamente invasiva associando-se pinos de fibras com res-
taurações diretas representa uma excelente alternativa, principalmente, pelas boas propriedades mecânicas 
e estéticas dos pinos de fibra de vidro e das resinas compostas.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

90

P108 

P107 

P106 

P105 

P104 

P103 RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO EM DENTES POSTERIORES 
COM RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA
BIANCA LUCENA TAVARES BORGES DOMINGUES; NAYLA MAGALHÃES 
FERRAZ DE LIMA; MARCELLA GUSMÃO DE ALBUQUERQUE; SILVANA 
SOUZA FREITAS; PAULO FONSECA MENEZES FILHO; CLÁUDIO HELIOMAR 
VICENTE DA SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bia_lucena@hotmail.com

Palavras-chave: ponto de contato; resina composta; dentes posteriores

A presença dos pontos de contato em dentes posteriores é de extrema importância porque permite equilíbrio 
entre os dentes, garantindo a estabilidade da arcada. A sua ausência ou deficiência pode gerar impactação 
alimentar sobre a papila interdental e inflamação periodontal, levando à reabsorção óssea e à movimentação 
do dente, além do desconforto do paciente. Devido a isso, os cirurgiões-dentistas devem escolher uma 
técnica que seja simples e que possua o domínio completo para o restabelecimento do ponto de contato 
com adequada anatomia e livre de excessos. Existem várias técnicas e instrumentais específicos que aju-
dam a obter um contato proximal efetivo, devolvendo o adequado contorno a restaurações empregando 
resinas compostas. Dentre elas podemos destacar o uso de diversos tipos de matrizes associadas a cunhas 
de madeira, uso de instrumentais específicos para restabelecimento do ponto de contato e o uso de pérola de 
esmalte. O objetivo deste trabalho é demonstrar através de caso clínico realizado na Clínica de Dentística 
2 da Universidade Federal de Pernambuco a confecção do ponto de contato proximal entre os elementos 
15 e 16, utilizando a técnica da pérola de esmalte, em restauração posterior empregando resina composta. 
Além da escolha da técnica adequada, alguns critérios também devem ser estabelecidos com o intuito de 
melhorar a qualidade final da restauração. Entre eles estão: o uso de isolamento absoluto, que permite maior 
controle da umidade do campo operatório, melhor visualização e acesso, a escolha da resina composta e a 
forma de aplicação correta. A técnica utilizada provou ser simples, eficiente e econômica, porém para que 
o sucesso clínico seja comprovado ao longo do tempo, faz-se necessário um controle clínico e radiográfico.

 
TRANSFORMAÇÃO CORONÁRIA DE INCISIVO SUPERIOR CONÓIDE
BRENA ATHAYDE STEPHANIE; ADRIANO MILFONT VENTURA; DAENE PA-
TRÍCIA TENÓRIO; ADOLFO JOSÉ CABRAL; KAREN ALENCAR RICHERS; 
SILVANA SOUZA FREITAS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brenastephanie@hotmail.com

Palavras-chave: anomalia dentária; técnica adesiva direta; conóide

Existem fatores que podem interferir na estética do sorriso, como as anomalias dentárias. O incisivo lateral 
superior conóide é causado por diferentes expressões de um gene autossômico dominante e apresenta-se 
com o diâmetro mesiodistal reduzido e as superfícies proximais convergindo para o bordo incisal. Em 
um passado recente, as alternativas mais viáveis para sua reanatomização incluíam a confecção de coroas 
metaloplásticas ou metalocerâmicas, que necessitam da remoção de estrutura dentária em demasia, além 
de apresentar resultados estéticos questionáveis. Atualmente, as técnicas adesivas diretas permitem pro-
cedimentos mais conservadores e exigem menor tempo pela dispensa de etapas laboratoriais, permitindo 
reversibilidade do tratamento e evidenciando excelentes resultados estéticos. O objetivo deste trabalho é 
relatar um caso clínico da transformação coronária de incisivo lateral superior conóide realizado na Clínica 
de Dentística 3 da Universidade Federal de Pernambuco. O paciente A.J.W., sexo masculino, 31 anos, se 
apresentou na Clínica de Dentística 3 da UFPE se queixando do comprometimento estético-funcional no 
elemento dentário 12. Após isolamento absoluto, profilaxia, condicionamento ácido do esmalte e lavagem, 
foi feita a aplicação do adesivo Prime & Bond (Dentsply). Utilizou-se a resina microhíbrida opaca Cha-
risma (Kulzer) para o corpo da restauração e a resina microparticulada translúcida Durafill (Kulzer) para 
a camada superficial da face vestibular. Cada incremento foi polimerizado por 40 segundos com auxílio 
de LED de baixa potência (Gnatus). Para finalizar, foi feito o acabamento e polimento com discos de lixa, 
disco de feltro, pasta de polimento e tiras de lixa. A transformação coronária de incisivos laterais conóides 
por meio da inserção de compósitos pode ser realizada com sucesso; apresentando vantagens como baixo 
custo e resultado imediato, permitindo, assim, o restabelecimento da função, estética e harmonia do sorriso.

REABILITAÇÃO COM PRÓTESE ADESIVA PELA TÉCNICA DIRETA UTILI-
ZANDO GUIA DE ACETATO
BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS1; BRUNA PALOMA DE 
OLIVEIRA1; RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES2; ELMA MARIANA VER-
ÇOSA DE MELO SILVA1; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO1; ALEXSAN-
DRE BEZERRA CAVALCANTE1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCRS, QUIXADÁ, CE, BRASIL.
e-mail:buzynhaa@hotmail.com

Palavras-chave: protese adesiva; guia de acetato; resina composta

A prótese adesiva constitui um dos meios de reabilitação estética e funcional de um elemento dentário per-
dido. Apresenta como vantagens: baixo custo, rápida e fácil execução, ser menos invasivas que pontes fixas 
e a reversibilidade do tratamento. Além disso, possui importância social para a realidade socioeconômica 
de nosso país. Apresentar uma técnica para facilitar a confeccão de prótese adesiva direta, utilizando resina 
composta e fibra de vidro, através de uma guia de acetato. Paciente FDS, 30 anos. melanoderma, compare-
ceu ao Posto de Saúde Santa Terezinha na cidade de Machados-PE para fazer a reabilitação do elemento 24. 
Sendo assim, foi realizada na 1ª sessão a moldagem da paciente, onde foi obtido o modelo, sendo realizado 
nele o ensaio do caso e a confecção de uma guia de acetato, através da máquina plastificadora a vácuo. Na 2ª 
sessão constituiu na confecção da prótese: 1º Preparo linguo-distal no terço médio do 23 e ocluso-mesial do 
25. 2º Isolamento absoluto. 3º Medição com compasso de ponta seca e corte da fibra de vidro com tesoura 
afiada. 4º Condicionamento com ácido fosfórico 37%, lavagem e secagem. Aplicação do sistema adesivo 
primer Bond 2.1 em 2 camadas, fotopolimerizando 20s entre elas. 5º Posicionamento da fibra de vidro nas 
cavidades, aplicação de resina flow e fotopolimerização. 6º Confecção da prótese de resina composta pela 
técnica incremental, utilizando a guia para construção da vestibular e da lingual. 7º Acabamento e polimen-
to. 8º Ajuste oclusal. 9º Orientações de higiene com uso do passa fio. Com o uso da guia foram necessários 
menos ajustes no acabamento e o trabalho foi executado de forma mais rápida e com menos dificuldade. A 
paciente ficou bem satisfeita e a estética favorável.

RAZÕES DAS PERDAS DENTÁRIAS EM TRABALHADORES RURAIS
BRUNA MARIA CHIAPPETTA VANDERLEI; ISABEL MARIA DE ARAÚJO PIN-
TO; ESTELA SANTOS GUSMÃO; PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brunachiappetta@hotmail.com

Palavras-chave: dentárias; perdas; trabalhadores

As perdas dentárias podem diminuir a capacidade mastigatória, dificultando e limitando o consumo de 
diversos alimentos, afetar a fonação e causar danos estéticos originando alterações físicas e psicológicas 
e contribuindo para a redução da qualidade de vida das pessoas. O presente estudo objetivou identificar a 
prevalência e razão das perdas dentárias nos trabalhadores da Usina Catende. A amostra constou de 186 tra-
balhadores, maiores de 18 anos, lotados na Usina Catende que aceitaram participar da pesquisa no período 
de setembro a novembro de 2010. Utilizou-se um formulário que registrou a condição de saúde dentária, 
através do índice CPO-D atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde na 4ª edição 
de seu Manual de Instruções para Levantamento Epidemiológico Básico em Saúde Bucal (OMS, 1997). 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), com 
registro de número 0072.0.0097.000-10. Os resultados apontaram que 97,3% dos trabalhadores tiveram 
algum tipo de perda dentária e a cárie dentária foi a razão citada por 96,2% da amostra como responsável 
pela perda dentária. A pesquisa concluiu que a prevalência da perda foi alta e a principal razão que levaram 
os indivíduos a perderem os dentes foi a cárie.

AVALIAÇÃO DO ESCORE PELA FLUORESCÊNCIA A LASER NO GRAU DE 
DESMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA CAUSADA PELOS AGENTES CLAREADO-
RES: ESTUDO IN VIVO
CAROLINA MATOS BRITO SANTOS; ANA RAQUEL ROCHA; SUZANA LUBAM-
BO DE MELO; JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO; KATTYENNE 
KABBAZ ASFORA; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:carolina_mbs@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento em consultório; diagnodent; desmineralização

Com a evolução de produtos clareadores e técnicas mais eficazes, o tratamento clareador se tornou um dos 
procedimentos estéticos mais executados graças à sua eficiência e simplicidade. Muitos são os estudos 
que relatam a ação de agentes clareadores nos tecidos dentais e seus possíveis efeitos adversos, porém 
são escassos os que demonstram, in vivo, a influência do agente clareador sobre a estrutura do esmalte. O 
presente trabalho teve como objetivo agregar maior conhecimento a respeito dos efeitos do clareamento 
dental no conteúdo mineral da superfície do esmalte dental humano através da monitoração dos processos 
de desmineralização e remineralização do esmalte humano durante e após o clareamento dental pelo mé-
todo de diagnóstico de Fluorescência a Laser, utilizando o aparelho emissor de laser vermelho de 665nm 
DIAGNOdent®. A pesquisa foi realizada na Clínica de Dentística da Faculdade de Odontologia de Per-
nambuco da Universidade de Pernambuco e consistiu em um estudo clínico in vivo observacional, com um 
amostral de 200 elementos dentários, correspondentes a 20 arcadas, submetidos a uma sessão de clarea-
mento dental utilizando-se dois géis de clareadores Whiteness HP Blue Calcium (FGM®) e Lase Peroxide 
Sensy (DMC®), ambos a 35% um em cada arcada dentária. As superfícies dentárias foram avaliadas pelo 
aparelho DIAGNOdent® em cinco tempos observacionais: antes do clareamento; imediatamente após o 
clareamento; após aplicação de fluoreto; após 24 horas; e após 21 dias.Após as aferições quantitativas,os 
dados foram submetidos ao teste de t de Student com o nível de significância de 5%, utilizando o programa 
SPSS para análise estatística. Concluiu-se que o processo de remineralização do esmalte dental foi seme-
lhante entre os géis, exceto para o período imediatamente após o clareamento; e que após o período de 21 
dias o esmalte dental não atingiu o nível de mineralização evidenciado antes do clareamento.

REVISÕES SISTEMÁTICAS SOBRE O USO DE LASER NA DENTÍSTICA
CAROLINA MATOS BRITO SANTOS; ANA RAQUEL ROCHA; JANAINA AN-
DRADE LIMA SALMOS DE BRITO; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE 
MARTÍNEZ GERBI
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:carolina_mbs@hotmail.com

Palavras-chave: revisão sistemática; laser; dentística

Quando buscamos na literatura nacional e internacional amparo às justificativas do uso da tecnologia dos 
Lasers aplicados especialmente na área de Odontologia através de Revisões Sistemáticas, pouco se encon-
tra a respeito. Entretanto, muitas pesquisas com pouca evidência científica têm sido publicadas sobre os be-
nefícios que essas luzes causam no organismo humano. A presente pesquisa teve como objetivo a realização 
de Revisões Sistemáticas dos estudos que envolvem a utilização do Laser na área da saúde, Odontologia na 
especialidade de Dentística, possibilitando um direcionamento nas pesquisas envolvendo o uso do Laser na 
Odontologia, como subsídio de desenvolver futuras pesquisas aplicáveis na prática clínica e identificar pos-
síveis lacunas na distribuição dos artigos, tendo em vista o altíssimo custo que acompanha essa tecnologia. 
Foi realizada uma Revisão Sistemática, buscando todas as publicações indexadas no MEDLINE, Biblioteca 
Cochrane, no LILACS e na BBO que envolviam o uso do Laser na Dentística. As pesquisas existentes nes-
tas bases de dados foram detectadas, mapeadas (Galaxy views) e classificadas pela pirâmide de evidência e 
pelos problemas clínicos apresentados. No total foram mapeadas 1868 referências, das quais 19 (1%) eram 
potêncialmente revisões sistemáticas e 243(13%) eram potêncialmente estudos clínicos randomizados e 
1606 ( 86%) correspondem a outros estudos a respeito do tema pesquisado. A estratégia de busca de todos 
os estudos clínicos e laboratoriais identificados nessa busca eletrônica detalhada, por meio de descritores 
e palavras chaves sobre a utilização do Laser na Dentística, resultou em 1868 artigos distribuídos em 35 
anos de publicação a respeito do tema, com frequências variadas e podemos comprovar que à medida que 
os anos passam as publicações vem crescendo, concluindo-se que as bases de dados sofreram uma melhora 
considerável em seus sistemas e isso corroborou para um maior detalhamento de nossas buscas.
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P109 REABILITAÇÃO ESTÉTICA E BIOLÓGICA EM DENTES ANTERIORES
CELSO ROBERTO NUNES; ROSEANE FREIRE CASTRO; ADOLFO JOSÉ 
 CABRAL; DAENE PATRÍCIA TENÓRIO 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:crobertols@yahoo.com.br 

Palavras-chave: estética; restauração dentária permanente; resinas compostas

O sorriso traduz o estado da alma. O homem é o único animal que sorri e sendo dotado de inteligência e 
vontade, essa é uma forma de expressar o sentimento existente. O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
clínico de reabilitação de dentes anteriores realizado na clínica de Dentística 3 da UFPE. Ao exame clínico 
do paciente V.R.S., 33 anos, foram observadas lesões cariosas extensas nas faces proximais dos elementos 
dentários 11, 12, 21 e 22. Devido à ausência de dor relatada pelo paciente, foi feito o teste de vitalida-
de pulpar, com resultado positivo apenas nos elementos dentários 11 e 21. O paciente foi encaminhado 
para tratamento endodôntico dos dentes 12 e 22, que já apresentavam lesões periapicais. Em seguida, as 
restaurações foram realizadas, utilizando a técnica incremental, com as resinas compostas nanohibridas 
Glacier (SDI) de cores EA2 (incisal) e EA3 (cervical) e a resina composta microhibrida Opallis (FGM) 
de cor OA2(corpo), após a confecção de bisel e isolamento absoluto. O acabamento inicial foi realizado 
no mesmo dia em que foi feita a restauração, removendo os excessos marginais com a lâmina de bisturi 
nº12 e tiras de lixas abrasivas; o acabamento intermediário, realizado na sessão seguinte, utilizou discos 
de granulações médias e as brocas carbides multilaminadas 12-16 lâminas; e o polimento final utilizou as 
brocas carbides multilaminadas 20-30 lâminas, discos flexíveis de granulação fina e extrafina e os discos 
de feltro com pasta para polimento. Conclui-se que quando o tratamento restaurador é executado segundo 
os protocolos descritos na literatura consegue-se como resultado final a reestruturação do sorriso de forma 
mais próxima do natural possibilitando ao paciente uma maior autoconfiança e melhora da autoestima, 
visando uma melhor qualidade de vida.

RESINA DE BAIXA CONTRAÇÃO: RELATO DE CASO CLÍNICO
ANA RAQUEL ROCHA1; CHARRY ALVES DA SILVA1; JARDESON JOAQUIM 
BEZERRA1; PEDRO IGOR FERREIRA1; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEIRÔA1; 
JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO2

1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: contração de polimerização; silorano; resina de baixa contração

A contração de polimerização é inerente a toda resina composta convencional à base de metacrilatos, e 
tem constituído um dos grandes desafios para as restaurações diretas. O desenvolvimento de uma nova 
resina composta com uma inovadora matriz resinosa à base de silorano (Filtek P90, 3M ESPE, EUA) 
com contração de polimerização menor que 1% e redução de tensão em 2/3, traz a esperança de aumentar 
a longevidade das restaurações diretas, reduzir sensibilidade e recorrência de cárie. Dessa forma, a única 
resina composta de baixa contração comercialmente disponível no Brasil com o nome comercial de Filtek 
P90 (3M ESPE, EUA), apresenta sistema adesivo próprio, auto-condicionante de duas etapas (Self-etching 
Primer e o Self-etching Bond) que possui como constituintes básicos moléculas à base de metacrilato e 
silorano. O objetivo deste estudo é apresentar um caso clinico no qual foi utilizanda a resina de baixa con-
tração realizado na Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE). Ao exame clínico e radiográfico 
o elemento 36 apresentou lesão de cárie de profundidade média à rasa sem relato ou histórico de sensibili-
dade dolorosa. O tratamento proposto foi restauração Classe I em resina composta com a Filtek P90(Filtek 
P90, 3M ESPE, EUA). Sugere-se o condicionamento do esmalte com ácido fosfórico antes da aplicação do 
sistema autocondicionante a fim de evitar falhas marginais. O caso possui um acompanhamento clínico de 
seis meses e sem histórico de sensibilidade pós-operatória.

 
RESINAS COMPOSTAS TRADICIONAIS E AS DITAS DE BAIXA CONTRAÇÃO 
DE POLIMERIZAÇÃO: O QUE MUDOU?
CHARRY ALVES DA SILVA1; ANA RAQUEL ROCHA1; PEDRO IGOR FERREI-
RA1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEIRÔA1; 
JANAINA ANDRADE LIMA SALMOS DE BRITO2

1.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: metacrilato; baixa contração; silorano

A maioria das resinas compostas disponíveis comercialmente é à base de metacrilato. Entretanto, a con-
tração de polimerização e a consequente geração de tensão são características inerentes a essas resinas e 
contribuem para a redução da integridade marginal, sensibilidade pós-operatória e lesões de cárie secun-
dária, quando associadas aos sistemas adesivos nas situações clínicas. Após muitas pesquisas, a 3M ESPE 
apresenta ao mercado brasileiro com nome de Filtek P90, um sistema restaurador de baixa contração cujo 
diferencial reside em sua formulação baseada em uma nova química. Foi realizado o levantamento dos 
dados clínicos e laboratoriais através de banco de dados eletrônicos (brasileiro e internacional) empregando 
os descritores: “metacrilato”, “resinas de baixa contração” e “resina Filtek P90”, objetivando relatá-los e 
discutí-los. A diferença básica entre as RC tradicionais e as de baixa contração é a composição da matriz. As 
tradicionais têm como base química o monômero metacrilato, composto linear, quando polimerimerizado 
forma ligações químicas covalentes, diminuindo a distância intermolecular resultando numa alta contração 
volumétrica. As RC de baixa contração possuem um novo monômero, o silorano, resultado da adição 
oxiurano e siloxano. O silorano possui forma de anel, que quando polimerizados se promovem a abertura 
de anéis, compensando a contração e ocupando todo o espaço disponível. Esse material é um sistema para 
restaurações de dentes posteriores que pode ser fotopolimerizado com a maioria dos aparelhos para esta 
finalidade. Os benefícios trazidos para os pacientes é o baixo risco de ocorrer desadaptação da restauração 
aumentando a longevidade das restaurações bem como um desempenho clínico satisfatório.

MICROABRASÃO PARA REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA: RELATO DE 
CASO
DIENE CARVALHO BELO DA FONTE1; EVERSON BRUNO PEREIRA BEZER-
RA1; MARLLUS VINICIUS BEZERRA DE OLIVEIRA1; GILBERTO CUNHA DE 
SOUZA FILHO2; EMERSON KELVIN PEREIRA BEZERRA3; ALEXSANDRE BE-
ZERRA CAVALCANTE2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UFCG, PATOS, 
PB, BRASIL.
e-mail:diene.carvalho000@gmail.com

Palavras-chave: microabrasão; estetica; procedimento simples

A técnica de Microabrasão possui eficácia comprovada na remoção de manchas intrínsecas, bem como irre-
gularidades encontradas na superfície do esmalte dos elementos dentários apresentando como grande van-
tagem, um tratamento estético com o mínimo de desgaste. Este procedimento é comumente indicado, não 
somente para a remoção de manchas da estrutura cristalina do esmalte, de várias colorações e etiologias, 
como também para a correção de irregularidades superficiais, presentes no esmalte dental, ocasionadas por 
amelogênese imperfeita, ou pelas adquiridas pós-remoção de braquetes ortodônticos ou algum problema 
dessa natureza. Com o intuito de devolver a estética dental a pacientes portadores destas agressões ao 
tecido dentário, o presente trabalho tem como finalidade demonstrar como o processo micro abrasivo pode 
restaurar a estética da estrutura dental, como procedimento simples, onde demonstramos no paciente A.P.S, 
sexo masculino, 15 anos, apresentando em vários elementos dentários, manchas intrínsecas de cor branca, 
textura dura e regular, causadas por fluorose dentária. Foi empregada a técnica de Microabrasão do esmalte 
a fim de estabelecer um novo padrão de cor e textura à superfície dentaria, empregando pasta preparada 
com ácido fosfórico 37% e pedra pomes de granulação fina, sendo aplicada através do micromotor em baixa 
rotação, com taça de borracha em duas sessões, realizando em cada uma dez aplicações consecutivas do 
material, que foram suficientes para reestabelecer a estética dental.

EMPREGO DE RESINA COMPOSTA DE NANOTECNOLOGIA EM RESTAURA-
ÇÕES ESTÉTICAS DE DENTES ANTERIORES
EDGAR DE SOUZA CRUZ JÚNIOR; RAPHAELA MENDONÇA DE LUNA; PAU-
LO FONSECA MENEZES FILHO; DAENE PATRÍCIA TENÓRIO; CLÁUDIO HE-
LIOMAR VICENTE DA SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edgar_scj@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; nanotecnologia; nd-durance

A restauração de dentes anteriores deve objetivar a devolução da forma, função e estética perdidas pelo 
elemento dentário. Para tanto, a escolha de um material restaurador deve ser baseada não apenas em suas 
propriedades biológicas, mas também em suas propriedades mecânicas e físicas, reproduzindo a resistên-
cia, a cor, a translucidez e a textura superficial do dente. As resinas compostas constituem o material de 
escolha e, dentre estas, destacam-se as resinas de nanotecnologia, as quais podem ser definidas como uma 
mistura de partículas conglomerados de partículas nanométricas de sílica (20 nm a 75 nm) dispersas em 
uma matriz orgânica. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico, realizado na Clínica de Dentistica 2 do 
Curso de Odontologia da UFPE, de emprego de resina composta de nanotecnologia em restaurações estéti-
cas de dentes anteriores. Paciente K.M.T.N, 13 anos, sexo feminino, compareceu na Clínica de Dentística 2 
da UFPE apresentando elemento 21 comprometido por lesão cariosa envolvendo as faces palatina, mesial, 
vestibular e ângulo incisal mesial. Removeu-se o tecido cariado com acesso direto pela face vestibular, 
seguido da realização de: profilaxia, seleção da cor, confecção do bisel no cavo-superficial, isolamento do 
campo operatório, condicionamento com ácido fosfórico á 37% no esmalte e dentina, aplicação do sistema 
adesivo e inserção incremental da resina composta de nanotecnologia ND-Durance/Septodont. O acaba-
mento e polimento foram realizados, conferindo um aspecto natural à restauração, devolvendo a forma e 
a estética do elemento dentário. A resina composta empregada possibilitou resultado estético satisfatório.

SOLUÇÃO ESTÉTICA ALTERNATIVA EM PACIENTE COM MORDIDA CRUZA-
DA ANTERIOR
EVERARDO SANTANA DE ARAÚJO NAPOLEÃO; MARIANA PETRI FEITOSA; 
MONIQUE RODRIGUES NEPOMUCENO; LUIZA LASSI DE ARAÚJO LOPES; 
LAIS DE SOUSA TRINDADE; SANDRA ALBUQUERQUE XIMENES
UNIFOR, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:everardo_junior@hotmail.com

Palavras-chave: estética; mordida cruzada anterior; diastema

A mordida cruzada é considerada como a incapacidade dos dois arcos em ocluir normalmente no relaciona-
mento lateral e/ou ântero-posterior, podendo ser causada por problemas localizados de posição dentária, de 
crescimento alveolar ou ainda devido à discrepância óssea entre maxila e mandíbula. A má-oclusão resulta 
de um desequilíbrio no sistema estomatognático, durante o crescimento e o desenvolvimento craniofacial. 
A mordida cruzada anterior refere-se ao relacionamento anormal entre os incisivos, em que um ou mais 
incisivos superiores posicionam-se lingualmente em relação aos inferiores, quando em relação cêntrica 
ou habitual. O referido trabalho é um relato de caso clínico no qual o objetivo é apresentar uma solução 
estética alternativa para uma paciente da Clinica Multidisciplinar do Curso de Odontologia da Universidade 
de Fortaleza. A paciente MAP, 48 anos, de baixo nível socioeconômico, portadora de mordida cruzada 
anterior com indicação de tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática, tinha como principal queixa a de-
ficiência estética provocada pelo diastema entre os incisivos centrais superiores. Após a conclusão do pro-
cedimento estético foi realizado um ajuste oclusal o mais conservador possível, objetivando-se a mínima 
perda adicional da estética obtida anteriormente, sendo considerados, durante esse ajuste, os movimentos 
excursivos da mandíbula durante a mastigação. Mesmo não sendo o fechamento do diastema a solução 
mais adequada para o caso, após a conclusão do tratamento houve grande satisfação da paciente e um bom 
resultado estético. 
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P115 RESTAURAÇÕES DIRETAS E O REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA
EVERSON BRUNO PEREIRA BEZERRA1; MARLLUS VINICIUS BEZERRA 
DE OLIVEIRA1; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO2; EMERSON KELVIN 
PEREIRA BEZERRA3; DIENE CARVALHO BELO DA FONTE1; ALEXSANDRE 
BEZERRA CAVALCANTE2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UFCG, PATOS, 
PB, BRASIL.
e-mail:everson_bruno@hotmail.com

Palavras-chave: estética; restaurações anteriores; reestabelecimento

A Odontologia nos últimos anos evoluiu muito, tendo como ponto de início o advento da técnica de condi-
cionamento ácido do esmalte e das resinas compostas, ambos representam os maiores progressos na Dentís-
tica Restauradora, especificamente na ciência e arte de se restaurar cosmeticamente os dentes anteriores. A 
preservação do tecido dental sadio e a semelhança destes materiais com os tecidos dentais, talvez sejam os 
principais responsáveis para a ocorrência deste fato. Neste trabalho vamos descrever a técnica de restaura-
ção direta em dentes anteriores, devolvendo a função e a estética, além de reinserir o indivíduo no convivio 
social, no qual o mesmo sentia-se excluído. O paciente FAS de 21 anos procurou assistência odontológica 
no PSF Santa Terezinha, Machados-PE. Relatou o constrangimento devido lesões cariosas existentes em 
todos os dentes anteriores; evidenciou-se a perda de estrutura mineralizada nas proximais dos elementos 
dentários, caracterizando padrão de lesão de cárie Classe III e IV. Através do sistema adesivo (Primer Bond) 
e o ácido autocondicionante associado à resina (z250) realizamos as restaurações de todos os elementos 
necessitados, reabilitando o paciente a uma condição digna de acordo com Romano, 1995; em que saúde é a 
capacidade do organismo para manter um equilíbrio razoavelmente livre de dor, incapacidade ou limitação 
social. Desta forma enumeramos o passo a passo da técnica restauradora utilizada e apresentada no painel 
através de fotos. Técnica utilizada: Profilaxia com pasta profilática HERIOS. Retirada dos processos ca-
riosos com broca esférica e cilíndrica. Escolha da cor. Isolamento absoluto com dique de borracha, arco de 
ostiby e grampos 206 e 207. Condicionamento com ácido fosfórico 34 a 37%. Lavagem e secagem cuidado-
sa. Aplicação do adesivo (primer bond) em duas camadas + polimerização. Reestabelecimento da anatomia. 

DENTE GRETADO: DIAGNÓSTICO PRECISO PARA UM TRATAMENTO 
EFICAZ
FERNANDA CARINA DOS SANTOS RAPOSO DE FRANÇA GOMES; PAULO 
FONSECA MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nandacarina@hotmail.com

Palavras-chave: dente gretado; sintomas; tratamento

A Síndrome do dente gretado (SDG) é um conjunto de sinais e sintomas associados à presença de uma 
trinca em esmalte e dentina de elemento dentário comumente restaurado, podendo ser vertical ou atravessar 
o dente no sentido mésio-distal. Vários termos são utilizados para descrevê-la, tais como: dente rachado, 
trincado, fratura incompleta ou fratura em “galho verde”. Geralmente o paciente relata sensibilidade ao 
mastigar alimentos duros e doces além de alterações de temperatura. Ocorre, também, a dificuldade do 
paciente em dizer ao certo, qual o elemento dentário apresenta-se sensível ou com dor. A difícil visuali-
zação da trinca e o relato de sintomas, nem sempre, contribuem para o correto diagnóstico. A intervenção 
imediata objetiva conter a propagação da fratura que é absolutamente necessário para que ocorra a ausência 
dos sintomas, para isso é importante que o profissional tenha conhecimento das características da SDG. 
Assim o tratamento presume em um ajuste oclusal adequado e um “abraçamento” dental, seja por meio 
de restaurações metálicas fundidas com recobrimento de cúspides, ou mesmo por meio de restaurações 
diretas ou indiretas associadas a técnicas adesivas. O presente trabalho descreve um caso onde uma fratura 
do elemento dentário foi diagnosticada tardiamente, com comprometimento do elemento envolvido, onde o 
mesmo teve a extração indicada para posterior colocação de implante dental. Como provisória foi confec-
cionada uma prótese adesiva direta utilizando o próprio fragmento dental.

ASPECTOS TEÓRICO-CLÍNICOS DOS FATORES DETERMINANTES PARA UM 
SORRISO ESTÉTICO
FERNANDA SUELLEN CAVALCANTE FERNANDES; ANA CATARINA IM-
BELLONI VASCONCELOS; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA 
ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nandinha_suellen@hotmail.com 

Palavras-chave: estética dentária; sorriso; assimetria facial

A sociedade atual vem exigindo dos profissionais da Odontologia grande atenção e cuidado na manutenção 
e reabilitação dos dentes, a fim de preservar e/ou melhorar o sorriso, visto que uma estética prejudicada 
interfere negativamente na auto-estima e na autoconfiança das pessoas, levando-as a se comportarem de 
maneira tímida e retraída. O presente estudo teve por objetivo apresentar uma revisão de literatura atua-
lizada sobre os principais determinantes da estética dentária, a partir de textos selecionados nas seguintes 
bases de dados eletrônicos: Pubmed, SciELO e Lilacs, utilizando-se descritores tais como: estética dentária, 
sorriso, sobremordida, assimetria facial, e ilustrada com casos reabilitados na Clínica de Prótese Dentária 
da Universidade Federal de Pernambuco. É importante destacar que um sorriso espontâneo e harmonioso 
está na dependência da aparência dos dentes (integridade, cor, forma, tamanho, textura, proporção, posi-
cionamento e ausência), assim como do contorno, coloração e exposição da gengiva, acrescidos do posi-
cionamento (alto, médio ou baixo) e da espessura dos lábios. É preciso também se considerar os padrões 
estéticos impostos pela sociedade e a importância de o cirurgião-dentista se apropriar adequadamente de 
conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para satisfazer a demanda do paciente. Diante do 
exposto, os autores concluem que os fatores determinantes para um sorriso estético estão condicionados à 
interação que se estabelece entre o profissional e o paciente, devendo as preferências estéticas deste último 
serem respeitadas, sempre que não haja prejuízo para a funcionalidade do sistema estomatognático.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DA HI-
PERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA
GABRIELA ALVES DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; MANOEL 
ELIZIO BACELAR FILHO; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍ-
NEZ GERBI
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:gabriela_alves75@hotmail.com

Palavras-chave: hipersensibilidade dentinária; laserterapia; biomodulação laser

A hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC) é definida como uma sensibilidade exagerada da dentina 
vital exposta a estímulos térmicos, químicos e táteis. Caracteriza-se por uma dor aguda, de intensidade va-
riável, que desaparece imediatamente após a remoção do estímulo gerador, sendo vista como um fenômeno 
complexo, que envolve tanto alterações fisiológicas como psicológicas do indivíduo. A importância deste 
projeto de pesquisa se deu pelo fato da ocorrência clínica da HSDC ser alta no estado de Pernambuco. O 
objetivo deste trabalho será relatar o resultado da pesquisa, realizada no período de um ano, por acadêmicos 
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE) com pacientes das clínicas da mesma faculdade. 
Pesquisa esta que se propôs a estimar a intensidade da dor apresentada pelos pacientes acometidos pela 
HSDC; além de analisar a influência dos fatores causais na Hipersensibilidade Dentinária determinando a 
eficácia do laser de baixa potência no tratamento da mesma. O material de estudo utilizado durante a pes-
quisa foi o laser de baixa potência de diodo AsGaAl (comprimento de onda 830nm, potência de 40mW, área 
do feixe de 2mm2 ) com dosimetria de 1j/cm2, de forma pontual, em 3 pontos: na região cervical da face 
vestibular, 1cm acima e 2cm acima, em 6 sessões com intervalos de 48 a 72 horas. A cada aplicação terapêu-
tica era realizado o registro da resposta do paciente aos estímulos tácteis e térmico-evaporativos marcados 
na escala analógica visual graduada e, após um mês de concluído o tratamento, novos registros eram então 
realizados. Foram analisados 12 pacientes, totalizando 60 dentes com hipersensibilidade dentinária e após 
as 6 sessões de laserterapia, foram encontrados resultados satisfatórios, mais de 88% dos pacientes apre-
sentaram redução da Hipersensibilidade Dentinária Cervical de 76-100%. Ao final do trabalho concluiu-se 
a eficácia da laserterapia para pacientes portadores de hipersensibilidade dentinária.

A IMPORTÂNCIA DO USO DO LASER DIAGNODENT DURANTE A GESTAÇÃO 
E A INFÂNCIA
GABRIELA ALVES DE LIMA; TUANNY RAPHAELLE BACELAR; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS; MARLENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ 
GERBI
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabriela_alves75@hotmail.com

Palavras-chave: laser; diagnóstico da cárie; gestantes

O Diagnodent promove uma moderna e eficiente detecção precoce de alterações na substância dental, 
localizando em seu primeiro estágio onde o diagnóstico torna-se difícil. Supera em muito os métodos 
convencionais, sendo uma forma de medição por fluorescência a laser, permitindo um exame não invasivo 
e quantificável da substância mineralizada do dente. A técnica apresentada evita o uso da radiologia para 
diagnósticar a cárie, promove redução de métodos invasivos visando preservar o dente e realiza a detecção 
precoce da cárie. O diagnóstico é baseado no fato de que a cárie induz mudanças na estrutura dentária 
levando ao aumento da fluorescência numa específica faixa de comprimento de onda, fazendo com que 
substâncias desmineralizadas e bactérias fluoresçam quando excitadas, assim, expressará áreas sadias e 
comprometidas de um dente. O laser quantifica a profundidade da lesão cariosa de acordo com a perda 
mineral no esmalte, na dentina inicial e na dentina avançada, através de um escore de valores. A luz fluo-
rescente das lesões reflete e é avaliada pelos componentes eletrônicos do aparelho. A proposta é apresentar 
um meio de diagnóstico que visa preservar o dente evitando tratamento invasivo desnecessário e reduzir a 
emissão da radiação, contribuindo com a redução dos possíveis riscos para as pacientes gestantes, e o efeito 
teratogênico da radiação para o feto; e crianças estas também mais suceptíveis a radiação por apresentarem 
mais células radiossensíveis. Este trabalho tem como objetivo apresentar a proposta e importância do uso 
do laser Diagnodent no atendimento de pacientes gestantes e infantis.

RESTAURAÇÃO ESTÉTICA TRANSCIRÚRGICA
GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
DAENE PATRÍCIA TENÓRIO; PAULO FONSECA MENEZES FILHO; ALYNE 
MOURA DA SILVA; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:geane_bandeira@hotmail.com

Palavras-chave: cárie cervical; estética; término subgengival 

As lesões cervicais cariosas são frequentemente observadas na clínica odontológica. Em alguns casos, as 
condições ideais para a realização do procedimento restaurador inexistem, sendo necessário o afastamento 
gengival através de uma incisão intra-sulcular na região adjacente, permitindo assim a visualização do 
término cervical da lesão e a associação do uso do dique de borracha e grampo retrator para obtenção de 
um campo operatório seco, livre de sangue e saliva. Relatar um caso clínico de restauração transcirúrgica 
de uma lesão cervical cariosa com incisão intra-sulcular, realizada na clínica de Dentística 2 do Curso de 
Odontologia da UFPE. Durante o exame clínico da paciente A. M. S., sexo feminino, 58 anos, foi cons-
tatada a presença de uma lesão cervical cariosa na face vestibular do elemento dentário 41, que iniciava 
supragengivalmente e se estendia à região subgengival. Para confecção da restauração foi realizada uma 
incisão intrasulcular com lâmina de bisturi (n.15) no sentido mésio-distal na face vestibular do elemento em 
questão para viabilizar o acesso ao término cervical e a realização do preparo cavitário. Sequencialmente 
realizou-se a colocação do dique de borracha com auxílio de grampo retrator gengival, procedendo-se 
profilaxia, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio na região mais profunda da cavidade e forramento 
com ionômero de vidro modificado por resina. O procedimento foi finalizado com a inserção da resina 
nanohíbrida Fill Magic NT Premium cor 3,5 (Vigodent/Coltène) com acabamento e polimento imediato 
com os discos Soflex Pop-on (3M), para se obter uma lisura superficial adequada antes do reposicionamento 
gengival. A técnica restauradora transcirúrgica representa a opção adequada nos casos de lesão cervical 
cariosa com término subgengival. O presente caso clínico demonstrou uma ótima adaptação da restauração 
na região cervical preservando a saúde gengival e possibilitando a estética.
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P121 TRATAMENTO RESTAURADOR DE INCISIVO PERMANENTE COM HIPO-
PLASIA ASSOCIADA À CÁRIE: RELATO DE CASO
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
GUILHERME PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; ARNALDO DE FRANÇA 
CALDAS JÚNIOR; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BARBOSA VASCONCELOS; 
EDUARDO HENRIQUES DE MELO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gledsonporciuncula@hotmail.com

Palavras-chave: hipocalcificação; odontologia preventiva; resinas compostas.

Crianças prematuras e com baixo peso ao nascer são mais suscetíveis ao desenvolvimento de cárie, uma 
vez que apresentam alguns fatores de risco, dos quais se destacam o baixo nível sócio econômico, longo 
período de intubação, aleitamento artificial, maior exposição à sacarose, presença de bactérias cariogêni-
cas, hábitos incorretos de higiene oral, estado nutricional comprometido e alta prevalência de defeitos no 
esmalte dentário. Nesse sentido, a hipoplasia do esmalte deriva da formação insuficiente da matriz orgânica 
do esmalte. Do ponto de vista clínico, podem surgir lesões sob a forma de um ou vários sulcos estreitos ou 
lesões graves, com o aspecto de depressões profundas na superfície do esmalte. O presente trabalho des-
creve um caso de reabilitação estética onde estiveram associados defeitos de formação do esmalte e cárie 
dentária. Paciente de 11 anos, do sexo masculino, procurou atendimento na Clínica de Odontologia Preven-
tiva da Universidade Federal de Pernambuco. A mãe do paciente descreveu que o mesmo fora prematuro 
e que os dentes apresentavam-se com cáries. O exame clínico revelou uma lesão cariosa rasa e de alto 
comprometimento estético, devido a sua grande extensão que envolvia consideravelmente a face vestibular 
do elemento 11. O tratamento proposto foi a utilização de resina composta para restauração do dente. Para 
tanto, foi realizada a profilaxia com pedra pomes e água, remoção parcial da dentina por curetagem manual, 
confecção do bisel, isolamento absoluto, condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo, inserção e 
fotopolimerização da resina por camadas, acabamento e polimento. Por fim, uma aplicação tópica de flúor 
foi realizada nesta mesma seção. O resultado estético e funcional do tratamento restaurador foi satisfatório 
para uma odontologia preventiva, onde progressão das lesões, tempo operatório e remoção de tecido caria-
do são tanto quanto possível minimizados.

UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 0,2% NO PREPARO CAVITÁ-
RIO PREVIAMENTE AOS SISTEMAS ADESIVOS: REVISÃO DE LITERATURA
HUMBERTO RAMAH MENESES; LUANNI BELMINO MASTROIANNI; SAN-
DRA ALBUQUERQUE XIMENES
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:beto_meneses@hotmail.com

Palavras-chave: preparo cavitário; sistemas adesivos; clorexidina 0,2%

O sucesso clínico de restaurações utilizando resinas compostas baseia-se, sobretudo, no selamento marginal 
do preparo cavitário. Para isso, foram desenvolvidos procedimentos e sistemas adesivos que proporcionam 
a hibridização da dentina, beneficiando a adesão do material restaurador ao substrato dentinário. Contudo, 
mesmo com os avanços tecnológicos dos sistemas adesivos, o insucesso clínico devido à infiltração mar-
ginal continua frequente na prática odontológica, e novos estudos microscópicos indicam que mesmo com 
a remoção total do tecido cariado, bactérias ainda continuam presentes no interior dos túbulos, que pode 
degradar a matriz orgânica da dentina, o que leva a uma recidiva da lesão cariosa, e assim ao insucesso do 
tratamento restaurador. Visando melhorar a longevidade das restaurações realizadas com monômeros resi-
nosos, novos conceitos estão sendo propostos, e pesquisados como a utilização de clorexidina a 0,2% antes 
da utilização dos sistemas adesivos, no intuito de evitar a degradação enzimática e hidrolítica da camada 
híbrida e atuar também nas bactérias remanescentes do interior da cavidade infectada como agente bacte-
ricida. O objetivo deste trabalho é, assim, contribuir para a atuação do cirurgião-dentista com uma breve 
revisão da literatura, com a intenção de verificar a eficácia na utilização da solução de clorexidina a 0,2%, 
logo após o condicionamento ácido de esmalte e dentina, e sua efetividade na durabilidade das restaurações 
realizadas com resinas compostas.

COMBINAÇÃO DE CLAREAMENTO DENTAL E FECHAMENTO DE DIASTE-
MAS: CASO CLÍNICO
JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ANA RAQUEL ROCHA; PEDRO IGOR FER-
REIRA; CHARRY ALVES DA SILVA; ANDRÉ FELIPE ALVES FIGUEIRÔA; RO-
DIVAN BRAZ
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP-UPE), CAMARA-
GIBE, PE, BRASIL.
e-mail:jardesonjoaquim@gmail.com

Palavras-chave: diastemas; estética; clareamento dental

O conceito de estética e beleza é considerado abstrato e está diretamente relacionado com os anseios indivi-
duais, tornando-se, um fator preponderante para a convivência do indivíduo na sociedade. Na Odontologia 
atual há um aumento na busca por sorrisos harmônicos e estéticos  pelos  pacientes. O apelo da mídia pelo 
belo tem-se tornado uma exigência na prática clínica diária. Entende-se que, embora  a  estética  tenha  ca-
ráter  subjetivo, não  se  restringe  apenas  à  capacidade  de restabelecer um novo sorriso, mas também, 
promover a saúde física, mental e social do indivíduo. A crescente procura pela estética e a evolução da 
Odontologia adesiva, proporcionou o surgimento e emprego  de novos procedimentos e técnicas restaura-
doras, tornando-as sobremaneira eficazes e de fácil aplicação em inúmeros casos, como nos fechamentos 
de diastemas. O diastema é o espaço entre os dentes ou a ausência de pontos de contato entre dois ou mais 
dentes consecutivos, ocorrendo em qualquer lugar na arcada superior ou inferior, mas principalmente entre 
os incisivos centrais superiores. Esse tipo de tratamento estético tem seu resultado potêncializado mediante 
a associação aos procedimentos de clareamento dental, contribuindo para o resultado final da situação clí-
nica. O clareamento dental pode ser realizado através da Técnica de Consultório (Peróxido de hidrogênio 
em maiores concentrações), Técnica Assistida (Peróxido de Carbamida) e Técnica Combinada (associação 
dos clareamentos de consultório e assistido). Nesse contexto, nosso trabalho tem por objetivo apresentar um 
caso clínico realizado na Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), 
no qual foi realizado o fechamento de diastemas dos elementos ântero-superiores com resinas compostas, 
após o clareamento dental.

MANUTENÇÃO DE RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS
KAREN ALENCAR RICHERS; TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; THIAGO 
LISBOA NASCIMENTO; PAULO FONSECA MENEZES FILHO; CLÁUDIO HE-
LIOMAR VICENTE DA SILVA; DAENE PATRÍCIA TENÓRIO 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:karenrichers@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; restauração estética; protocolo clínico

As restaurações estéticas permitem o restabelecimento da cor, forma, textura e função dentária, além de 
proporcionar o equilíbrio e harmonia do sorriso. A durabilidade de uma restauração estética é inespecífica 
por ter caráter multifatorial, dependendo dos fatores relacionados com a habilidade técnica do profissional, 
desde a escolha da resina, técnica de inserção e fotopolimerização utilizadas e outros fatores relacionados 
aos pacientes, como sua higiene oral, dieta alimentar, hábito de fumar e oclusão. Este trabalho objetiva, 
através do relato de casos clínicos realizados na clínica de Dentística 2 do Curso de Odontologia da UFPE, 
evidenciar as etapas clínicas para realização da manutenção adequada de restaurações estéticas em resina 
composta. Após confecção das restaurações estéticas e realização das etapas de acabamento e polimento 
nas sessões subseqüentes, foi realizada a orientação dos pacientes quanto aos cuidados com higiene e dieta 
e a necessidade de retorno para as consultas de manutenção. O controle periódico envolve evitar a formação 
de placa bacteriana, por meio de uma adequada higienização bucal, visitas posteriores ao cirurgião-dentista 
para reavaliações, profilaxias periódicas e polimento das restaurações, feitos através do uso de discos de 
lixa e pontas siliconizadas. Nas consultas de manutenção deve ser enfatizado o cuidado com a dieta e deve 
ser verificado o grau de rugosidade superficial após polimento, pois dependendo do grau de rugosidade 
haverá favorecimento ou não ao acúmulo de placa na superfície da restauração. Foi possível observar que, 
além da importância de se estabelecer um adequado protocolo clínico para confecção das restaurações 
estéticas, deve haver uma manutenção das restaurações em resina composta, podendo haver necessidade 
de reparo ou repolimento. A manutenção adequada das restaurações estéticas prolongará sua vida útil, 
conservando estruturas dentárias sadias e prevenindo a recidiva de lesões de cárie.

CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO – INDICAÇÕES CLÍNICAS
LARISSA LAGOS PEREIRA DE MELO; NATHALIA SANTOS PEREIRA; ANA 
ROSA COSTA CUNHA LORENZ; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA; 
PAULO FONSECA MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:melo.lpl@gmail.com

Palavras-chave: cimentos de ionômero de vidro; materiais restauradores; indicações

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) surgiram dos estudos pioneiros de Wilson & Kent no final da 
década de 1960, chegando ao mercado em 1975, como resultado da reação ácido-base entre partículas 
vítreas de flurosilicato de alumínio e copolímeros do ácido poliacrílico. Os CIVs destacam-se cada vez 
mais como materiais restauradores de caráter definitivo devido as suas propriedades biologicamente fa-
voráveis e aos bons resultados apresentados a médio e longo prazo, sendo de fundamental importância na 
odontologia preventiva. Os CIVs passaram por sucessivos desenvolvimentos na sua composição como a 
adição do ácido liofilizado ao pó, a incorporação de partículas metálicas para aumentar a resistência e mais 
recentemente a inclusão de monômeros resinosos resultando em um material mais resistente, mais fácil de 
trabalhar e com melhor estética. Devido às suas excelentes propriedades, são utilizados como materiais 
restauradores, agentes de cimentação, no selamento de fóssulas e fissuras, como material de preenchimento 
de cavidades, base cavitária, AMB, amálgama adesivo, dentre outras, sendo bastante indicado em pacientes 
pediátricos. Mesmo com a expressiva diversidade de aplicações clínicas, este material possui algumas 
limitações como tempo de presa longo, possibilidade de sinérese e embebição, menor resistência mecânica 
quando comparados às resinas compostas ou ao amálgama de prata e estética inferior às resinas compostas. 
Este trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura acerca das indicações clínicas dos ionômeros de 
vidro, buscando assim orientar a tomada de decisão terapêutica pelos profissionais. Grandes mudanças vêm 
sendo sugeridas ao CIV no intuito de melhorar suas propriedades físicas e mecânicas, minimizando suas 
deficiências e potêncializando suas características favoráveis, podendo-se concluir que existe uma forte 
tendência de que este material seja cada vez mais utilizado pelos cirurgiões-dentistas.

INTEGRALIZANDO A DENTÍSTICA ESTÉTICA AO TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO
LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES; ANGÉLICA VERAS ROCHA; 
GIULLYANA DE PAULA FREIRE ALVES DE SÁ CARVALHO; EMMANUEL 
LUIZ BEZERRA DE SOUZA; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lauramfortunato@gmail.com

Palavras-chave: diastemas; estética; resina composta

Alterações dentais de forma, tamanho, cor, posição, são frequentes e comuns na clínica diária. Dentre 
as mais comuns observam-se os diastemas ântero-superiores. O termo diastema refere-se à ausência de 
contato entre dois ou mais dentes adjacentes. Este pode ser unitário e estar confinado entre os incisivos 
centrais ou distribuídos entre elementos da região anterior do arco dentário. Sua etiologia é multifatorial, 
podendo afetar ambos os segmentos, porém ocorre com maior frequência no arco superior. Devido às suas 
diversas etiologias, diferentes condutas podem ser realizadas, podendo envolver muitas vezes, mais de uma 
especialidade (ortodontia, prótese, dentística, periodontia, cirurgia etc.). Sendo assim, torna-se fundamental 
o correto diagnóstico e plano de tratamento. Em virtude da busca pela estética observa-se o surgimento de 
um segmento na odontologia denominado Odontologia Cosmética Adesiva. Essa tendência cosmética ade-
siva caracteriza-se pela confecção de restaurações com mínima invasão dos tecidos dentários hígidos, bem 
como baixo custo e excelência em estética, sendo então muito utilizada como tratamento para fechamento 
de diastemas quando não há comprometimentos maiores, como do periodonto ou da oclusão. Esse artigo 
tem por objetivo apresentar o relato de um caso clínico de fechamento de diastemas na região ântero-supe-
rior com restaurações diretas de resina composta nanoparticulada, sem nenhum tipo de preparo cavitário ou 
desgaste de estrutura dental sadia, como complementação ao tratamento ortodôntico.
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P127 CLAREAMENTO DENTÁRIO COMO SOLUÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO: 
BIOLOGIA E TÉCNICA
GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA1; LORENA PRAZERES DE ASSIS1; ANA 
PAULA FERREIRA DE ASSIS2; ANA CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO1; ALFREDO 
DE AQUINO GASPAR JÚNIOR1; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gaga_lima@hotmail.com

Palavras-chave: clareamanto dental; estética; escurecimento dentário

Dentes brancos e alinhados são fatores determinantes na estética facial e contribuem para o bem estar 
pessoal e social do indivíduo. Devido a este fato, a procura por tratamentos estéticos tem levado grande nú-
mero de pacientes ao consultório odontológico, sendo o clareamento dental o procedimento que apresenta 
a maior procura. O escurecimento dentário pode ser decorrente de fatores intrínsecos ou extrínsecos, sendo 
estes últimos causados, por exemplo, pela ingestão constante de substâncias corantes contidas no café ou no 
cigarro. A técnica do clareamento vai depender do grau de escurecimento do dente, do material a ser utili-
zado e da maneira como administrá-lo. Existem diversos tipos de materiais clareadores no mercado, porém 
o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida são os mais utilizados e agem através da oxidação 
de compostos orgânicos. O clareamento pode ser realizado no consultório, mas existe também a opção do 
tratamento caseiro sob supervisão do cirurgião-dentista; o que muda entre as duas formas é a concentração 
do gel clareador, que é maior no tratamento em consultório, e a forma de aplicação do mesmo. Diante do 
exposto, o presente trabalho tem por objetivo mostrar, através do relato de um caso clínico, o protocolo a ser 
utilizado durante o tratamento em consultório e a associação deste com o tratamento caseiro, descrevendo 
o passo a passo da técnica, a interação com o tecido dentário, e também as características do produto utili-
zado, tais como mecanismo de ação e efeitos colaterais.

MODIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE RESI-
NAS COMPOSTAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE NANOCARGAS DE 
ARGILOMINERAIS
LÍVIA RODRIGUES DE MENEZES1; DAYANE CARVALHO RAMOS SALLES DE 
OLIVEIRA2; ISABEL FERREIRA BARBOSA3; SUELEM CHASSE BARRETO3; 
PAULO RICARDO BARROS DE CAMPOS3; EMERSON OLIVEIRA DA SILVA1

1.IMA/UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNICAMP, PIRACICABA, SP, 
BRASIL; 3.UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
e-mail:liviarmenezes@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; nanocargas; propriedades físico-mecânicas

As resinas compostas são atualmente os materiais largamente utilizados para a restauração dentária direta, 
devido à estética do material associada à suas propriedades satisfatórias e a economia dental possibilitada pelo 
uso da adesão como mecanismo de retenção. Devido ao amplo uso destes materiais estudos buscam fatores 
que possam melhorar a suas propriedades. O uso dos argilominerais como carga de materiais poliméricos tem 
sido pesquisado devido a adição de níveis mínimos destas cargas, causar melhoria das propriedades mecânicas 
e estabilidade dimensional dos nanocompósitos. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a in-
fluência destas cargas em diferentes concentrações quando combinadas com microparticulas nas propriedades 
físico-mecânicas destes materiais. Para tanto, utilizou-se matriz de BisGMA, UDMA, TEGDMA, partículas 
de argilominerais (Dellite 67G e Viscogel B8), vidro de bário-alumino-silicato e canforoquinona como ini-
ciador. Os grupos experimentais compreendiam como parâmetro de comparação uma resina contendo ape-
nas micropartículas e os demais grupos apresentando combinação de cargas nano e micrométricas, sendo as 
nanocargas utilizadas em 2,5 % 5% 10% e 25%. Amostras (n=10) para cada ensaio foram fotoativadas com 
LED Radii e após 24hs, as propriedades físico-mecânicas foram avaliadas através do grau de amarelo por es-
pectrofotometria, dureza Knoop, resistência à flexão e módulo de elasticidade. Os resultados demonstram que 
ambas nanocargas foram capazes de melhorar significativamente a dureza e o módulo da resina nas concen-
trações 2,5% e 5% sem alterar a cor do material enquanto as concentrações de 10% e 25% não apresentaram 
capacidade de melhoria desta propriedade e causaram notória mudança da cor alterando os parâmetros a* e b* 
avaliados. A resistência flexural não foi significativamente alterada em nenhum grupo. Conclui-se que a adi-
ção destas partículas causou alterações positivas na resina composta devendo haver novos estudos nesta área.

AVALIAÇÃO DO INCREMENTO DE NANOCARGAS EM DIFERENTES CON-
CENTRAÇÕES NO GRAU DE CONVERSÃO DAS RESINAS COMPOSTAS
LÍVIA RODRIGUES DE MENEZES1; DAYANE CARVALHO RAMOS SALLES DE 
OLIVEIRA2; GISELE DAMIANA DA SILVEIRA PEREIRA3; PAULO RICARDO 
BARROS DE CAMPOS3; EMERSON OLIVEIRA DA SILVA1

1.IMA/UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNICAMP, PIRACICABA, SP, 
BRASIL; 3.UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
e-mail:liviarmenezes@hotmail.com

Palavras-chave: resina composta; nanocargas; grau de conversão

As resinas compostas são atualmente materiais muito utilizados para a restauração dentária direta, um 
adequado grau de conversão das resinas compostas é um parâmetro importante para a manutenção das ade-
quadas propriedades físico-mecânicas destes materiais. O avanço da nanotecnotologia implementou novas 
dimensões de carga, como as cargas podem agir como agentes de absorção de luz e aumentar a viscosidade 
do meio que pode restringir a movimentação de monômeros possivelmente poderiam causar alteração do 
grau de conversão destes materiais. Diante disto, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de nano-
cargas em diferentes concentrações no grau de conversão de resinas compostas. Para tanto foi utilizada 
de matriz de BisGMA, UDMA, TEGDMA, partículas de argilominerais (Dellite 67G), sílicas amorfas de 
12 nm  e 18 nm e vidro de bário-alumino-silicato associada a um sistema fotoiniciador a base de canfo-
roquinona. Os grupos experimentais compreendiam como parâmetro de comparação uma resina contendo 
apenas micropartículas e os demais grupos apresentando combinação de cargas nano e micropartículadas 
sendo estas utilizadas nas concentrações de 5% 10% e 25%.  Amostras retangulares de 5x2x1mm (n=10) 
foram confeccionadas e fotoativadas com LED Radii e então avaliadas por espectroscopia de infravermelho 
transformada de Fourier com um elemento de refletância total atenuada com força de compressão padrão 
de 100N por 32 scans. Uma amostra de cada resina não polimerizada foi também submetida ao processo 
possibilitando uma leitura das ligações duplas inicial. Os espectros infravermelhos foram avaliados com 
base nos pontos 1658,31 e 1590,65, através da altura dos picos 1638 e 1608, equivalentes as ligações de 
carbono alifáticas e o anel aromático do BIS-GMA, respectivamente. Os resultados obtidos demonstraram 
que na concentração de 5% as nanocargas não alteraram o grau de conversão das resinas enquanto nas 
demais concentrações houve uma redução deste parametro.

ASSOCIAÇÃO DA TÉCNICA DE CLAREAMENTO DENTAL COM A PLÁSTICA 
DO SORRISO UTILIZANDO RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO
MARCELLA GUSMÃO DE ALBUQUERQUE; BIANCA LUCENA TAVARES BOR-
GES DOMINGUES; NAYLA MAGALHÃES FERRAZ DE LIMA; CLÁUDIO HE-
LIOMAR VICENTE DA SILVA; DAENE PATRÍCIA TENÓRIO; PAULO FONSECA 
MENEZES FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cella_gusmao@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento dental; estética; resinas compostas

A procura por procedimentos estéticos pelos pacientes tem sido cada vez mais frequente, em busca de den-
tes claros e de um sorriso harmonioso, o que transforma os métodos de clareamento dental e restaurações 
estéticas parte da rotina diária dos cirurgiões-dentistas. A existência de alterações nos dentes anteriores 
causadas por lesões de cárie, alterações de cor, restaurações deficientes, fraturas, mau posicionamento no 
arco dental, normalmente geram um prejuízo estético significativo ao paciente. Para o restabelecimento da 
harmonia do sorriso, o profissional pode lançar mão de técnicas de clareamento dental aliadas ao avanço de 
sistemas adesivos e resinas compostas, que são utilizadas na modificação anatômica dos dentes anteriores 
além de constituírem uma opção menos invasiva, proporcionando melhora significativa do sorriso, com 
excelente resultado estético. Este trabalho tem o objetivo de relatar um caso clínico de um paciente que pro-
curou a Clínica de Dentística 2 da UFPE queixando-se da cor e da forma dos seus dentes. Após a anamnese 
e o exame clínico foram inicialmente realizadas duas sessões de clareamento dental em consultório com 
peróxido de hidrogênio à 35%, atingindo um resultado satisfatório. Posteriormente foram confeccionadas 
restaurações estéticas nos incisivos superiores em resina composta devido a presença de restaurações de-
feituosas com alteração de cor, fraturas na borda incisal e diastema. O resultado clínico alcançado foi exce-
lente, oferecendo ao paciente um sorriso mais estético, elevando sobremaneira sua autoestima e bem-estar.

CASO CLÍNICO - RESTAURAÇÃO CLASSE II EM DENTE POSTERIOR COM 
RESINA A BASE DE SILORANO
MAURO GUSTAVO AMARAL BRITO; DANYEGE LIMA ARAÚJO FERREIRA; 
CONCEIÇÃO DE MARIA PROBO DE ALENCAR BATISTA
FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL, TERESINA, PI, BRASIL.
e-mail:maurogab_765@hotmail.com

Palavras-chave: restauração; resina; silorano

A contração que as resinas compostas convencionais à base de metacrilatos apresentam durante sua po-
limerização tem constituído um grande desafio para as restaurações diretas, visto que o estresse gerado 
durante a contração de polimerização é o principal mecanismo responsável por problemas na interface 
dente-restauração, e ocorre devido à aproximação dos monômeros resinosos livres que se juntam para 
formar cadeias poliméricas durante o processo de polimerização. Quando as forças de contração excedem 
a resistência adesiva na interface, o resultado será a formação de um gap que poderá levar a infiltração 
marginal, sensibilidade pós-operatória, descoloração marginal e cárie secundária. Caso a interface seja pre-
servada, o estresse gerado poderá ser transferido para a estrutura dental causando deflexão das cúspides ou 
fraturas no esmalte. Devido ao significado clínico da contração de polimerização, várias estratégias foram 
adotadas para minimizar seus efeitos, tais como: a técnica de inserção incremental da resina, o método de 
polimerização gradual, a colocação de bases intermediárias com resinas de baixo módulo de elasticidade e 
mais atualmente a utilização de um novo monômero a base de silorano, adicionado a uma resina composta 
(Filtek P90, 3M ESPE), cuja contração de polimerização fica em torno de 0,7%. Tendo em vista os resulta-
dos obtidos com uma baixa contração de polimerização, foi realizada uma restauração classe II de um dente 
posterior, utilizando a resina composta Filtek P90 (3M, ESPE).

EROSÃO DENTÁRIA: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
MAURO GUSTAVO AMARAL BRITO; DANYEGE LIMA ARAÚJO FERREIRA; 
CONCEIÇÃO DE MARIA PROBO DE ALENCAR BATISTA
FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL, TERESINA, PI, BRASIL. 
e-mail:maurogab_765@hotmail.com

Palavras-chave: erosão; dentária; lesão

A erosão dentária é uma dissolução química dos tecidos dentais mineralizados, por um processo químico, 
sem o envolvimento bacteriano. Os fatores causadores da erosão dentária podem ser de origem intrínseca 
ou extrínseca. Os fatores de origem extrínseca são: dieta (frutas, bebidas ácidas), meio ambiente (indústrias 
químicas, piscinas cloradas) e medicamentos (vitamina C, aspirina, ácido clorídrico). Os fatores intrínsecos 
são: doenças que provocam regurgitação do suco gástrico ou diminuição do fluxo salivar. Pessoas que con-
somem frutas cítricas mais que duas vezes ao dia apresentam um risco 37 vezes maior de desenvolverem 
lesões por erosão do que aquelas que não consomem. Riscos semelhantes parecem ocorrer com o consumo 
de vinagre de maçã (10 vezes maior), bebidas para esportistas (4 vezes maior) ou refrigerantes (4 vezes 
maior), quando consumidas diariamente. O progresso na perda de estrutura dental por erosão pode ser de 
aproximadamente 1mm ao dia. O clínico, frente a lesões não cariosas, deve propor-se a diagnosticar estas 
lesões tentando buscar as causas de sua formação. Uma anamnese detalhada deve ser realizada com o 
intuito de investigar os hábitos alimentares pela elaboração de um diário da alimentação, técnicas de esco-
vação, ocorrência de regurgitações, problemas estomacais, consumo de álcool e medicamentos. Associado 
à anamnese deve ser realizado um exame intra-oral minucioso para observar a forma, a localização da lesão, 
bem como o grau de higiene oral e a oclusão para se tentar identificar o tipo de lesão.
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P133 TRATAMENTO RESTAURADOR DE LESÕES CERVICAIS ORIUNDAS DE 
BRUXISMO
MAURO GUSTAVO AMARAL BRITO; DANYEGE LIMA ARAÚJO FERREIRA; 
CONCEIÇÃO DE MARIA PROBO DE ALENCAR BATISTA
FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL, TERESINA, PI, BRASIL.
e-mail:maurogab_765@hotmail.com

Palavras-chave: restauração; bruxismo; oclusão

Bruxismo é o termo usado para o contato estático ou dinâmico da oclusão dos dentes, em momentos que 
não sejam durante as funções normais da mastigação e/ou deglutição, sendo, por isso, considerado um hábi-
to parafuncional, em geral praticado inconsciente e espontaneamente e podendo ser repetido em intervalos 
regulares. O bruxismo é considerado uma doença universal de ocorrência bastante comum, observada em 
todas as faixas etárias, com semelhante prevalência em ambos os sexos, ocorrendo em cerca de 15% das 
pessoas. Pode manifestar-se de três diferentes formas: apertamento, rangimento e batimento dos dentes. A 
etiologia do bruxismo é bastante controvertida, complexa e, com frequência, difícil de ser identificada. A 
maioria dos autores concorda que geralmente é multifatorial, ou seja, pode haver uma associação de fatores 
locais, psicológicos, sistêmicos ou ocupacionais e genéticos. Dentre os sinais clínicos temos: fraturas de 
dentes e/ou restaurações, fraturas radiculares, aumento do tônus muscular, hipertrofia muscular (princi-
palmente do músculo masseter), limitações de movimentos mandibulares, dentre outros. A terapia mais 
empregada atualmente para o alívio dos sinais e sintomas da articulação temporomandibular associada ao 
bruxismo é a utilização de placas interoclusais. Essas placas reduzem a atividade dos músculos durante a 
noite e protegem os dentes dos desgastes provocados pelo hábito. O presente trabalho relata as etapas de 
tratamento de um paciente com bruxismo por apertamento. Inicialmente foi avaliada a oclusão do paciente, 
seguido das restaurações nas cervicais dos dentes 13, 12 e 23 com resina composta e posteriormente foi 
confeccionada uma placa de bruxismo para minimizar os efeitos do apertamento dental.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE 
PRÓTESE FIXA ADESIVA
NAYLA MAGALHÃES FERRAZ DE LIMA; BIANCA LUCENA TAVARES BOR-
GES DOMINGUES; MARCELLA GUSMÃO DE ALBUQUERQUE; THAMYRES 
TEIXEIRA CAVALCANTI; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA; PAULO 
FONSECA MENEZES FILHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:naylinhaferraz@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação; estética; prótese adesiva

O presente trabalho relata a apresentação de caso clínico de uma prótese fixa adesiva direta empregando re-
sina composta reforçada com fibra de vidro, para reabilitar a região correspondente ao 1º pré-molar superior 
esquerdo. Foi planejada a confecção de uma prótese adesiva livre de metal nesse espaço protético, pelo fato 
de que os dentes suportes encontravam-se com boa saúde periodontal e apresentavam-se hígidos. É destaca-
da a sequência clínica passo a passo, desde os preparos cavitários, até a técnica de inserção incremental da 
resina para a confecção da prótese adesiva. Esta técnica surgiu há alguns anos com a evolução dos sistemas 
adesivos e dos materiais restauradores diretos, possibilitando a reabilitação estética e funcional e permi-
tindo oferecer ao paciente uma harmonia do sorriso. Mostrou-se uma excelente alternativa para restituir 
pequenos espaços protéticos, sendo relativamente fácil a sua realização, apresentando reversibilidade do 
tratamento e sendo de baixo custo. Além disso, é conservadora tornando-se necessário um menor desgaste 
da estrutura dental sadia quando comparado com os preparos para as próteses fixas convencionais e exige 
menor tempo clínico, tendo em vista que é realizada em apenas uma sessão. As limitações dessa técnica 
ocorrem quando existe oclusão em sobremordida, remanescente dental insuficiente, dentes pilares com 
coroas clínicas curtas, espaço edêntulo extenso ou em pacientes com parafunção. Os resultados obtidos 
proporcionaram uma excelente qualidade estética.

NANOTECNOLOGIA – TENDÊNCIAS DAS RESINAS COMPOSTAS
PAULA BAPTISTELLA LIMA; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; PAULO 
FONSECA MENEZES FILHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulabaptistella@hotmail.com

Palavras-chave: resinas nanoparticuladas; restaurações; odontologia estética 

As resinas nanoparticuladas são consideradas o futuro no que se diz respeito à Odontologia Estética devido 
a tecnologia avançada do material e as propriedades que ele desempenha quando empregado nas restau-
rações tanto de dentes anteriores quanto posteriores, apresentando resultados satisfatórias nos âmbito da 
estética e função. A proposta desse trabalho é apresentar a origem das resinas nanoparticuladas, esclarecer 
suas propriedades e indicações de uso, haja vista que, acompanhamentos de longa instância são necessários 
devido às particularidades do material. O processo de tecnológico de evolução das resinas compostas está 
em processo desde a década de 60, quando Bowen introduziu a idéia de um material restaurador ideal. 
Dessa forma, para atender o processo evolutivo das resinas obteve a criação de uma resina nanoparticulada, 
que surgiu da Engenharia Molecular e se refere ao uso de unidades básicas da escala de nanômetros para 
melhorar o desempenho de produtos. A resina nanoparticulada se enquadra em diversas propriedades ideais 
apresentando resultados satisfatórios, pois devido à incorporação de nanopartículas houve a possibilidade 
de obtenção de um material restaurador que pudesse ser usado em todas as áreas com alto polimento inicial 
e retenção superior do brilho, assim como propriedades mecânicas excelentes capazes de suportar áreas 
com alto estresse mastigatório. A revolução na Odontologia Estética está amadurecendo e se adaptando as 
exigências dos pacientes que almejam restaurações dentárias que não só restaurem as funções dos dentes, 
mas que tenham também a aparência de dentes naturais. Atendendo ao processo evolutivo os compósitos 
nanoparticulados podem ser considerados materiais restauradores universais, no entanto acompanhamentos 
de longa instância ainda são necessários para predizer com confiabilidade o comportamento dos compósitos 
frente às variáveis do meio bucal. 

 

PRÓTESE ADESIVA EM DENTE ANTERIOR: CASO CLÍNICO
PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; KYLMA 
CRISTINA DA SILVA; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE; EDUARDO LIMA 
DE MORAES PIRES
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priska_mt@hotmail.com

Palavras-chave: prótese adesiva; estética; edêntulo

Uma das técnicas de tratamento disponíveis para a substituição protética de um único dente é a prótese 
adesiva. As vantagens desta técnica estão no menor desgaste da estrutura dentária sadia quando comparado 
com os preparos para as próteses fixas convencionais, facilidade na execução do preparo, menor tempo clí-
nico, excelente estética, reversibilidade do tratamento e menor custo. As limitações da técnica são: oclusão 
em sobremordida, remanescente dentário insuficiente, espaço edêntulo extenso, dentes pilares com coroas 
clínicas curtas e pacientes com parafunção. A evolução dos sistemas adesivos tanto para esmalte quanto 
para dentina associado à fibra de reforço possibilitou o surgimento da prótese adesiva livre de metal. O ob-
jetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de associação da plástica dentária com a prótese adesiva 
livre de metal para a substituição do 21. O paciente C.L.S.L., sexo masculino, 16 anos de idade, procurou 
a disciplina de dentística III da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em consequência da perda 
do 21. No exame clínico inicial, após cinco anos de perda dentária foram constatados espaço protético 
correspondente ao 21, o elemento 22 tinha forma conóide. No espaço protético foi planejada a confecção de 
uma prótese adesiva livre de metal, pois os dentes suportes apresentavam-se hígidos. Foi possível concluir 
que quando bem indicadas e executadas a associação de técnicas de reposição dentária com os recursos 
da plástica, proporcionam uma excelente qualidade estética, menor tempo clínico, maior preservação de 
estrutura dentária sadia e está ao alcance do clínico geral.

UTILIZAÇÃO DO MIMETISMO DAS RESINAS COMPOSTAS PARA RESTABE-
LECIMENTO ESTÉTICO E FUNCIONAL DE FRATURA CORONÁRIA
RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES1; BRUNA CAROLINE GONÇALVES 
DE VASCONCELOS2; GILVAN LIMA BEZERRA1; RODRIGO TELES DE OLI-
VEIRA1; RINALDO PARENTE TELES1; MARIA DENISE RODRIGUES DE MO-
RAES BEZERRA1

1.FCRS, QUIXADÁ, CE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raquelaraujogomes@hotmail.com

Palavras-chave: fratura coronária; dentes anteriores; restauração classe iv
Fraturas coronárias em dentes anteriores comprometem a função e a estética dos pacientes. O correto diag-
nóstico e a habilidade de conduzir um tratamento conservador, reflete a atenção do dentista quanto ao 
tratamento minimamente invasivo do remanescente dental. Para a reabilitação dessas fraturas, a resina 
composta representa uma alternativa conservadora, porém, em dentes com bordas incisais translúcidas, as 
dificuldades aumentam, requerendo do profissional o conhecimento da anatomia e das propriedades ópticas 
dos tecidos dentais e do material restaurador, tais como opalescência e translucidez. Assim, o objetivo deste 
trabalho é relatar um caso clínico de reconstrução funcional e estética de um incisivo central superior que 
possuía uma restauração do tipo Classe IV insatisfatória do ponto de vista estético. Uma alternativa viável é 
a utilização da restauração anterior como referência inicial para a confecção de guias de silicone que servirá 
como guia palatino para a restauração. O caso clínico foi conduzido utilizando resinas compostas de efeito 
transparente por palatina, em seguida uma camada de dentina, e sequencialmente um halo branco no bordo 
incisal, resina de efeito azul e cobertura com camada de resina para esmalte. A realização destas restaura-
ções de aparência pouco perceptível requer mais do que habilidade manual, requer senso artístico. Contudo, 
o conhecimento das estruturas que formam o dente, bem como, seu comportamento frente às condições 
de luz que geram a cor, deve ser considerado. Além disso, a utilização de materiais restauradores com 
propriedades ópticas semelhantes às estruturas dentais é importante para o sucesso estético da restauração.

ASSOCIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS PARA RESOLUÇÃO DE 
DENTES CONÓIDES
RENALLY BEZERRA WANDERLEY E LIMA; ROSÂNGELA MARQUES DUAR-
TE; RICARDO JORGE ALVES FIGUEIREDO; HUGO LEMES CARLO; ROBIN-
SOM VIÉGAS MONTENEGRO; ANA KARINA MACIEL DE ANDRADE
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:renally_18@hotmail.com

Palavras-chave: estética dental; dente conóide; resina composta

Na atualidade, devido a inovações de materiais e técnicas restauradoras, é possível a realização de proce-
dimentos estéticos não-invasivos que visem à obtenção de um sorriso harmônico, seguindo o padrão da 
estética dentária ditado pela mídia. Em casos de dentes conóides, a realização de reanatomizações dentárias 
através do uso de resinas compostas diretas se tornou uma realidade. Muitas vezes, a técnica do clareamento 
dentário antecede o procedimento restaurador para que o resultado estético satisfaça o paciente por com-
pleto. O objetivo desse relato é apresentar um caso clínico de um paciente, sexo masculino, que procurou 
o setor de Dentística da Universidade Federal da Paraíba a fim de resolução estética em dentes conóides 
(elementos 12 e 22). No planejamento, optou-se pela realização do clareamento dental caseiro (peróxido de 
carbamida a 16%) como tratamento inicial, em virtude da solicitação do paciente, seguido pela reanatomi-
zação dos dentes conóides com resina composta direta. A inserção do compósito iniciou-se com cores de 
esmalte através de uma guia palatina de silicone, obtida após enceramento progressivo em modelo de gesso. 
Os demais incrementos do material restaurador foram inseridos a mão livre, gradativamente, obedecendo às 
características ópticas da estrutura dentária e do compósito (cores opacas e translúcidas). Por fim, conclui-
-se que a associação de procedimentos estéticos é de suma importância na obtenção de dentes bonitos, 
alinhados e harmônicos, ocasionando satisfação dos anseios dos pacientes e elevação da sua auto-estima.
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P139 AÇÃO DO TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE CERVICAL COM LA-
SERS DE ALTA POTÊNCIA SOBRE A FORÇA DE UNIÃO RESINA-DENTINA
ROSEANE FREIRE CASTRO; DIOGO PEREIRA CRATEUS; CLÁUDIA CRISTI-
NA BRAINER DE OLIVEIRA MOTA; KASSIA LANUZA FONSECA PIMENTEL; 
HILCIA MEZZALIRA TEIXEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosefreirecastro@hotmail.com

Palavras-chave: hipersensibilidade; união resina-dentina; terapia a laser

A hipersensibilidade cervical é uma patologia dental crônica caracterizada por uma sintomatologia dolorosa 
rápida, aguda e localizada recorrente entre adultos e idosos. Esse evento clínico surge em decorrência da 
exposição dentinária e de seus processos odontobásticos submetidos a agentes irritantes. A introdução dos 
lasers de alta potência tem apresentado resultados relevantes no tratamento da hipersensibilidade cervical, 
através da fusão da porção superficial da dentina, obliterando assim os túbulos dentinários anteriormente 
expostos ao meio bucal. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura abordan-
do a força de união resina-dentina quando empregados os lasers de alta potência de Er:YAG e Nd:YAG para 
produção do “melting” dentinário e o sistema adesivo durante o tratamento da hipersensibilidade cervical. 
Foram selecionadas nove referências que relataram os aspectos clínicos, etiológicos e funcionais dessa 
patologia, bem como os princípios da laserterapia no que concerne ao tratamento da hipersensibilidade 
cervical. A literatura evidencia a utilização dos lasers de Er:YAG e Nd:YAG no processo de dessensibiliza-
ção, através da fusão dentinária, de modo que o procedimento restaurador é visto como uma consideração 
estética. Há poucos estudos que abordem a interferência dos lasers de alta potência na resistência de união 
adesiva na dentina irradiada, aspecto controverso frente à ampla existência de estudos sobre lasers de 
baixa potência no tratamento da hipersensibilidade cervical. Embora existam poucos artigos publicados 
abordando o uso dos lasers de alta potência no tratamento da hipersensibilidade cervical, há um consenso 
na literatura acerca da eficácia desta técnica na terapêutica aqui investigada. Entretanto, não há estudos 
suficientes sobre as implicações do uso desta tecnologia na adesividade de sistemas restauradores estéticos.

LESÕES CERVICAIS DE ABFRAÇÃO – ETIOLOGIA E TRATAMENTO
SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES; DAENE PATRÍCIA TENÓRIO; PAULO 
FONSECA MENEZES FILHO; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:shirlenepontes@hotmail.com

Palavras-chave: lesões cervicais; abfração; trauma oclusal

A sintomatologia dolorosa em lesões cervicais não cariosas é bastante prevalente na clínica odontológica. 
A lesão de abfração é proveniente de oclusão traumática com forças excêntricas, que provoca trincas no es-
malte seguidas do seu deslocamento e consequente exposição dentinária na região cervical. Os dentes mais 
acometidos são os pré-molares inferiores, sendo que a prevalência e severidade aumentam com a idade. Cli-
nicamente, apresentam-se em forma de cunha e com margens definidas. A forma mais simples e eficiente de 
prevenção é por meio do ajuste oclusal e reabilitação de elementos dentários perdidos. Após o aparecimento 
de áreas de cavitação, a primeira intervenção consiste na remoção do fator etiológico, quer seja com a 
confecção de placas miorrelaxantes, terapia ortodôntica, cirurgia ortognática ou restaurações protéticas. Em 
seguida, dependendo do volume de estrutura dentária perdida, presença de sensibilidade ou envolvimento 
estético, pode-se optar pela aplicação de agentes dessensibilizantes, laserterapia e/ou confecção de restau-
rações. O objetivo deste trabalho é evidenciar a etiologia e as formas de tratamento para lesões cervicais de 
abfração, sendo apresentados casos clínicos realizados na Clínica de Dentística 2 da Universidade Federal 
de Pernambuco. Através de uma completa anamnese e do exame físico realizados com pacientes portadores 
dessas lesões na Clínica de Dentística 2 da UFPE foi possível detectar suas principais causas, realizando-
-se a remoção do agente etiológico e a intervenção reabilitadora mais adequada segundo as características 
clínicas da lesão, como tamanho, local e sintomatologia. Foi possível concluir que a sobrecarga oclusal 
pode ocasionar a perda irreversível de estrutura dentária na região cervical. Para o tratamento dessas lesões 
é indispensável a identificação e remoção do agente causador durante a reabilitação da área acometida.

EFEITO DE ANTIOXIDANTES SOBRE RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE DENTES 
CLAREADOS
THAYANA KARLA GUERRA; JAMILA LEAL MARQUES; HIPÁCIA FAYAME 
ALVES; ANA ISABELLA ARRUDA RIBEIRO; ISABEL CRISTINA WONS; KÁTIA 
SIMONE SANTOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:tatazinha_geo@hotmail.com

Palavras-chave: clareamento dental; ácido ascórbico; esmalte dentário

O clareamento dental tem como finalidade melhorar a estética dos elementos dentais. Este procedimento 
é aplicado com diferentes concentrações de peróxidos e técnicas, sendo que o gel mais empregado para 
o clareamento dental é à base de peróxido de carbamida na concentração de 10% (técnica caseira) ou o 
peróxido de hidrogênio na concentração 35% (técnica no consultório). O presente estudo avaliou in vitro 
a influência de agentes antioxidantes com diferentes apresentações sobre a resistência de união de dentes 
submetidos à técnica de clareamento caseiro. Foram utilizados oito molares humanos hígidos avulsionados, 
que tiveram suas coroas hemiseccionadas no sentido mésio-distal e fixadas em placas de resina acrílica 
autopolimerizável. As faces vestibulares e linguais foram planificadas para melhor adesão. Os espécimes 
foram divididos em: grupo 1 - controle (sem tratamento); grupo 2 - peróxido de carbamida 16%; grupo 
3 - peróxido de carbamida a 16% + ácido ascórbico 10% solução; grupo 4 - peróxido de carbamida a 16% 
+ Ácido ascórbico 10% gel. Para o clareamento (G2, G3 e G4) o agente clareador foi aplicado por 4 horas. 
A aplicação dos agentes antioxidantes (G3 e G4) se deu por 10 minutos. Todos os grupos foram restaurados 
com resina composta e compostos, por no mínimo, 15 corpos-de-prova cada (n=15). “Palitos” com área 
de 1 mm2, foram fixados em dispositivo de microtração e adaptados na máquina universal de ensaio. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância – ANOVA e ao teste de TUKEY em nível de signifi-
cância de 5% (p‹0,05), e destacou-se que entre os 4 grupos, as médias variaram de 25,93 a 32,02 Mpa e 
para a margem de erro considerada (5,0%) não se comprovou diferença significativa entre os grupos (p > 
0,05). Os agentes antioxidantes não foram capazes de aumentar a resistência de união de dentes restaurados 
logo após clareamento.

APLICAÇÃO CLÍNICA DOS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES: REVISÃO 
DE LITERATURA
VALMIR VANDERLEI GOMES FILHO; PAULO FONSECA MENEZES FILHO; 
EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA; ANA ROSA COSTA CUNHA LO-
RENZ; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:valmir_vanderlei@hotmail.com

Palavras-chave: adesão; desmineralização; condicionamento ácido

Desde a introdução da técnica de condicionamento ácido do esmalte em 1955 por Buonocore, a tecnolo-
gia adesiva restauradora tem sido aprimorada. Este fato somado à compreensão de que a cárie dentária é 
uma doença de origem bacteriana, acarretou mudanças significativas no conceito restaurador permitindo 
a mínima intervenção e máxima preservação e conservação do tecido dentário mineralizado. A adesão é 
o estado em que duas superfícies são mantidas unidas por forças interfaciais. Revisar a literatura sobre 
adesão em Dentística enfatizando os adesivos autocondicionantes, abordando a composicão, o mecanismo 
de ação e técnicas de aplicação clínicas. Os adesivos autocondicionantes possuem em sua composição os 
monômeros ácidos que promovem a desmineralização necessária para a penetração do adesivo. Tanto o 
esmalte quanto a dentina têm sua superfície condicionada simultaneamente ao molhamento pelo adesivo; 
e devido a esta característica, o condicionamento ácido prévio da superfície dental torna-se desnecessário 
quando do uso destes sistemas. Podem ser classificados quanto ao número de passos em: sistema de único 
passo e sistema de dois ou múltiplos passos. Os sistemas autocondicionantes apresentam uma aplicação 
clínica mais simples do que a dos sistemas adesivos convencionais. Com a eliminação do condicionamento 
ácido prévio, a etapa de lavagem e secagem da dentina é excluída, eliminando, desta forma, a dificuldade 
inerente à técnica convencional de obtenção da umidade ideal; e reduzindo os riscos de comprometimento 
da adesividade e sensibilidade pós-operatória. O processo de adesão às estruturas dentárias mineralizadas 
evoluiu consideravelmente nesta última década. Os sistemas adesivos autocondicionantes passaram a ser 
uma opção de técnica menos invasiva nos procedimentos restauradores adesivos diretos, principalmente 
quando o substrato é dentinário, e objetiva-se uma restauração biologicamente.

SÍNDROME DE BURNOUT EM CIRURGIÕES-DENTISTAS
ANA CLÁUDIA BARRETO URQUIZA FREITAS; REJANE SANTANA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:anaurquiza@oi.com.br

Palavras-chave: síndrome de burnout; estresse ocupacional; esgotamento profissional

A intensificação laboral é traço característico da atual fase do capitalismo e tem levado ao consumo desme-
dido as energias físicas e mentais dos trabalhadores. A Síndrome de Burnout é o estresse laboral crônico, 
que pode atingir indivíduos de diferentes categorias profissionais e, entre as profissões mais acometidas, 
estão as assistenciais. A síndrome é caracterizada por três dimensões: exaustão emocional, despersonaliza-
ção e reduzida realização profissional. O estudo sobre burnout tem seu início no ano de 1974, a partir da 
descrição clínica do psicanalista norte-americano Herbert J. Freudenberger, de um quadro de esgotamento 
físico e mental com alto grau de irritabilidade relacionado a condições adversas de trabalho de profissionais 
de saúde. Esse trabalho teve como objetivo identificar a Síndrome de Burnout em cirurgiões-dentistas, os 
fatores de risco, os sintomas, os aspectos epidemiológicos e estratégias de enfrentamento. Através de uma 
revisão de literatura, observou-se que os cirurgiões-dentistas pertencem a uma categoria profissional ex-
posta a um risco considerável de se obter estresse ocupacional. A Síndrome de Burnout pode ter seu início 
na vida acadêmica. Os cursos de Odontologia deveriam promover educação em saúde e orientação profis-
sional, para que o futuro cirurgião-dentista tenha conhecimento do que vai enfrentar na vida profissional. 
Esse profissional precisa ser alertado sobre o burnout, estar atento aos fatores associados, despertar para os 
sintomas e as consequências advindas dessa síndrome. O diagnóstico da síndrome deve ser realizado por 
profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras. É de fundamental importância a elaboração de 
programas de enfrentamento, adotando-se estratégias organizacionais e individuais educativo-preventivas. 
Isso levará à redução dos efeitos da síndrome sobre o trabalhador e, consequentemente, melhoria na quali-
dade de vida e dos serviços prestados por ele.

SINAIS E SINTOMAS DE DTM EM CRIANÇAS: RELATO DE CASO
ANGELA ASSONI SOUZA; ROBERTA DE BARROS ANTUNES ALMEIDA DE 
OLIVEIRA; 
FACULDADE CATHEDRAL, BOA VISTA, RR, BRASIL.
e-mail:angelassoni@hotmail.com

Palavras-chave: dtm; sinais; sintomas

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma doença multifatorial que consiste de um conjunto de sinais 
e sintomas que envolvem os músculos mastigatórios, a ATM e estruturas associadas. Pode ser relatada em 
diversas faixas etárias, no entanto têm-se observado prevalência em indivíduos com idade cada vez menor. 
O objetivo deste trabalho é relatar e demonstrar os sinais e sintomas de uma disfunção temporomandibular 
clássica em uma paciente de 43 meses de idade, caso pouco comum até mesmo na literatura. A queixa prin-
cipal era a dificuldade de realizar a higiene oral visto que a menor apresentava dificuldade em sustentar a 
boca aberta, assim, seu responsável procurou o serviço odontológico para uma profilaxia e aplicação tópica 
de flúor, sem nenhuma outra queixa de interesse odontológico específica. Durante a anamnese, história atu-
al e pregressa verificou-se a presença de sinais e sintomas que sugeriam DTM. Foi realizado o RDC/DTM 
que constatou a presença de limitação de abertura de boca, desvio de abertura corrigido para a direita, ce-
faléia e cansaço muscular. A paciente apresentou sintomas de comorbidades. Dessa forma pode-se concluir 
que o aparecimento de sinais e sintomas em crianças com DTM ocorre mesmo em tenra idade, devendo 
o profissional se atentar para esta alteração. Releva-se também que houve dificuldade na obtenção dos 
sintomas, pois a paciente não apresenta maturidade, ficando a anamnese a cargo do responsável que teve 
dúvidas em responder algumas questões, principalmente as relacionadas à intensidade e frequência da dor.
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P145 TRATAMENTO DE DCM UTILIZANDO LASERTERAPIA – RELATO DE CASO
DAYANAH LAISSA ARAÚJO DE FARIAS; CHRISTEINE DAYSE VITOR DE 
SOUSA; UOSTON HOLDER DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:dayanahlaissa@hotmail.com

Palavras-chave: dcm; terapêutica; laserterapia

A articulação temporomandibular (ATM) é uma estrutura do complexo crâniomandibular que está sujei-
ta a comprometimentos de origem neurológica, ortopédica e músculo-esquelética, originando as desor-
dens crâniomandibulares (DCM). As DCMs são caracterizadas por sintomatologia dolorosa na região da 
ATM, onde pode ser observada fadiga dos músculos crâniocervicofaciais, principalmente nos músculos 
da mastigação e limitação dos movimentos mandibulares. A dor está na maioria das vezes sobre a região 
pré-auricular, podendo se espalhar para as regiões temporais, frontais e occipitais. Atualmente, existem 
diversas terapêuticas relatadas para DCM, a laserterapia de baixa potência apresenta-se como uma das mais 
recentes modalidades sugeridas para o tratamento da dor. Relatar a segurança e eficácia da laserterapia, con-
siderando o tempo de cura da DCM. Paciente V.L.S. apresentou DCM severa segundo o Índice Anamnésico 
Dickson Martins da Fonsêca (DMF) para DCM e exame físico de palpação, relatava sentir dificuldade para 
abrir a boca, desconforto durante a mastigação, frequente dor na região do ouvido e ruídos na ATM. Re-
cebendo como tratamento aplicações de laserterapia com laser do tipo infravermelho Twin Flex Evolution 
- MMO, com comprimento de onda 780nm, na dose de 35,0 J/cm², durante 20 segundos, com aplicação de 
varredura, atingindo os músculos afetados, três vezes por semana, com intervalos de 48 horas resultando em 
um período de um mês. Em cada retorno, o paciente foi avaliado pelo Índice Anamnésico DMF e anotado 
em uma ficha específica, onde se verificou progressiva melhora. E ao final da terapêutica apresentou quadro 
de não DCM. Nos últimos anos o laser tem despertado grande interesse científico em estudos como nova 
modalidade para tratamento das DCMs. No tratamento foi possível observar a ação da laserterapia, em um 
intervalo de tempo razoavelmente curto e bastante eficaz em casos de DCM.

PREVALÊNCIA DE DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR ENTRE OS PA-
CIENTES PORTADORES DE PRÓTESE TOTAL NO C.E.O. JOAQUIM TÁVORA 
- SESA
CLÁUDIO JOSÉ CIARLINI; TARCISIO MOURA BRUNO; ARTUR CRISTIANO 
MONTENEGRO GONÇALVES; MARIA JOSÉ MARTINS SUDARIO ALENCAR; 
MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
SESA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
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A disfunção temporomandibular tem merecido, ao longo deste século, uma grande atenção sobre a sua 
etiologia, diagnóstico e prevalência. Acredita-se também que desta forma conseguimos estabelecer uma 
prevalência de sinais e sintomas de DTM, que sirva para delimitar um quadro válido sobre o assunto. Foram 
entrevistados, através de questionários, 72 pacientes que se apresentaram à clínica de prótese total para a 
realização de uma nova prótese mono ou bimaxilar, com idade variando entre 19 e 84 anos, com média de 
idade de 56 anos. Foi investigada a prevalência de DTM entre os pacientes desdentados, total e parcial, 
através de questionários e os dados coletados revelam que 6,94% deles apresentaram sintomas severos de 
DTM. Conclui-se que é importante a avaliação antes da colocação da nova prótese total. Mostrar a impor-
tância da observação investigativa, através de questionário, da presença de DTM nos pacientes desdentados 
total, antes da confecção de uma nova prótese. Os resultados obtidos a partir de um índice anamnésico para 
a realização de uma possível classificação da severidade do grau de DTM são apresentados a seguir. Primei-
ramente, procuramos estabelecer o número de paciente que foram avaliados: pacientes com prótese mono-
maxilar (20); pacientes com prótese bimaxilar (52); assim, o total é de 72 pacientes. A seguir, estabelecemos 
tabelas que mostram o grau de severidade de DTM, dentro de três classificações individuais, ou seja, o 
número total de pacientes portadores de prótese mono e dentro de bimaxilares. Conclui-se que a melhor 
forma de avaliação é por meio de questionários, pois devemos observar o relato, a percepção dos sinais e/
ou sintomas e as reações dos pacientes frente ao mesmo. Dessa forma, não correremos o risco de enquadrar 
o paciente como portador de DTM, sem que o mesmo não apresente reações frente aos sintomas subjetivos.
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A Síndrome de Eagle e a Dor Miofascial fazem parte das disfunções craniomandibulares, sendo, muitas 
vezes, patologias confundidas pelos profissionais de saúde. Dessa forma, uma detalhada anamnese e exa-
mes clínicos são de fundamental importância para o diagnóstico diferencial entre as patologias citadas 
acima. A proposta desse trabalho é mostrar a importância clínica do conhecimento da Síndrome de Eagle e 
da Dor Miofascial, mostrando o seu diagnóstico, na tentativa de melhorar a qualidade de vida do paciente. 
A Síndrome de Eagle é caracterizada no alongamento do processo estilóide ou ossificação do ligamento 
estilo-hióideo associada à dificuldade de deglutição, disfagia, sensação de corpo estranho na garganta, 
perturbações visuais e restrições dos movimentos laterais do pescoço; já a dor miofascial é caracterizada 
pela dor crônica proveniente de pontos de gatilho localizados nos músculos, inserções tendinosas e fáscias. 
É importante saber que ambas podem apresentar sintomatologias semelhantes, como, por exemplo, dor à 
palpação do ângulo posterior da mandíbula. A presente revisão de literatura mostra uma larga variedade 
de sintomatologias, em algumas situações dificultando o diagnóstico diferencial entre processo estiloide 
alongado e Dor Miofascial. Dessa forma, deve-se, portanto, tomar cuidado para que não ocorram falsos 
diagnósticos e tratamentos mal direcionados. Para isso, é imprescindível um exame completo e detalhado, 
de forma que seja possível a diferenciação entre as patologias orofaciais.
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Devido à globalidade do organismo humano, alterações presentes nas suas estruturas de suporte levam a 
alterações posturais. A articulação temporomandibular (ATM) é mantida por uma cadeia muscular de regi-
ões como a cintura escapular, pescoço e cabeça, e por isso, a postura envolve-se diretamente nas desordens 
que acometem a ATM. A adolescência é um período crítico no surgimento e desenvolvimento de alterações 
posturais e outras comorbidades, entre elas as Desordens Temporomandibulares (DTMs) uma entidade 
clínica complexa e multifatorial. Há poucas informações a respeito das DTMs e suas possíveis associações 
com a postura dos adolescentes da Região Nordeste e o impacto que estas causam na qualidade de vida 
dos mesmos. Este estudo piloto tem como objetivo verificar a existência de correlação entre as DTMs, as 
alterações posturais da coluna cervical e a qualidade de vida de adolescentes do município do Recife e 
verificar a aplicabilidade dos instrumentos escolhidos para a realização da pesquisa. Este estudo recebeu o 
consentimento formal da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPE, número de protocolo 066/2011-
CEP/CCS. Os instrumentos utilizados foram o RDC/TMD para as DTMs, os softwares do Fisiometer, 
Posturograma e Fotogoniômetro para análise postural e o questionário SF-36 para pontuar a qualidade de 
vida. A amostra foi composta por 45 alunos de escolas públicas entre 10 a 19 anos sendo 39 mulheres e 6 
homens, 91,1% apresentaram alteração postural e 62,22% DTM. O grupo com DTM apresentou menores 
medidas de lordose cervical. Foi verificada associação direta entre angulação C7 tragus reduzida e as DTMs 
e correlação entre a retificação cervical, DTMs e alterações na qualidade de vida relacionadas principal-
mente a capacidade funcional. A continuidade dos estudos iniciados com a pesquisa deste piloto trará a 
possibilidade de diagnóstico e tratamentos precoces para os adolescentes. 
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Com os avanços em toda a medicina, além do aumento da expectativa de vida, muitos pacientes estão mu-
dando a concepção de vida e investindo em qualidade de vida também. Por isso, tem aumentado o número 
de pacientes, principalmente pacientes de terceira idade, que procuram por tratamentos odontológicos em 
todas as especialidades. Por inúmeros fatores, as patologias oclusais estão cada vez mais frequentes, porém 
são deixadas em segundo plano pelos dentistas, seja por negligência, seja por imperícia. Para se elaborar um 
plano de tratamento reabilitador, é fundamental que se tenha um diagnóstico fechado, diagnóstico este feito 
através de exame clínico, anamnese, exames radiográficos, exames laboratoriais e estudo oclusal. Então, 
para se fazer análise oclusal dos pacientes, solucionando sequelas deixadas por toda vida e evitar ser o 
causador de novas patologias, o dentista deveria – na maioria das vezes – tomar como ponto de partida para 
execução das reabilitações a posição de melhor estabilidade ortopédica mandibular, a Relação Cêntrica. O 
presente trabalho tem por finalidade mostrar passo a passo (etapas clínicas e laboratoriais) da confecção 
de um dispositivo intra-oral desprogramador de Michigan (Placa de Michigan). Tal dispositivo tem por 
finalidade desprogramar a memória muscular dos pacientes, tirando o paciente da posição de Máxima In-
tercuspidação Habitual, forçando a musculatura levar naturalmente a mandíbula para a posição ortopédica 
mais estável possível (Relação Cêntrica) sem manipulação profissional dos pacientes.
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A disfunção temporomandibular tem origem multifatorial requisitando um tratamento multidisciplinar e 
interdisciplinar. O objetivo desse trabalho foi fazer uma revisão da literatura sobre a qualidade de vida do 
portador de Disfunções temporomandibulares (DTMs), enfatizando as possibilidades de intervenção, com 
base em visão multiprofissional. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados: 
Medline, Bireme, BBO, Portal Capes – Periódicos e Scielo. DTM pode ser desencadeada por fatores ex-
ternos (má oclusão, hábitos parafuncionais, fatores psicológicos e tensão muscular) ou fatores internos (in-
flamação ou desgaste do disco articular, fatores estruturais, alterações proprioceptivas, entre outros) o que 
pode provocar impactos no bem estar psicológico e social dos portadores de DTMs. O cirurgião-dentista 
dispõe de uma série de condutas para o tratamento destas disfunções, podendo-se citar intervenção medica-
mentosa, o emprego de placas oclusais que tem por objetivo minimizar os desgastes dentários gerados por 
hábitos parafuncionais através da tentativa de uma oclusão ideal; o relaxamento muscular, eliminando parte 
da sintomatologia dolorosa; o ajuste oclusal por meio de terapias ortodônticas; e a aplicação de anestésicos 
nos trigger points. Na maioria dos casos, o paciente é encaminhado à fisioterapia na busca pela diminuição 
da dor sendo também da competência do fisioterapeuta a normatização das funções musculares e de tecidos 
moles, com a correção da etiologia do problema, representando um grupo de ações de suporte no tratamen-
to das DTMs. Para isso pode-se contar com várias técnicas de tratamento, tais como eletrotermoterapia 
que inclui o ultrassom, laserterapia, e eletroterapia. Assim, a necessidade da interdisciplinaridade entre a 
odontologia e a fisioterapia é evidente, para que resultados mais satisfatórios sejam alcançados, melhorando 
assim, a qualidade de vida dos pacientes com disfunções temporomandibulares e dor orofaciais.
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Diante da dificuldade em diagnosticar e tratar as variadas manifestações das Disfunções Temporomandibu-
lares (DTM) percebe-se, atualmente, uma preocupação no campo da saúde em reunir informações interdis-
ciplinares com intenção de abordar ao paciente como um todo. O bruxismo caracteriza-se por apertamento 
involuntário dos dentes que, associado aos movimentos mandibulares laterais e protrusivos, resulta no 
desgaste desses dentes. É, muitas vezes, uma expressão do estresse mental, da agressividade e ansiedade, 
dentre outros fatores psicológicos. No que diz respeito ao tratamento, a utilização de placas estabilizadoras 
interoclusais servem para proteger os dentes e demais componentes do sistema estomatognático durante 
as atividades parafuncionais. A maioria dos pacientes com disfunções na articulação temporomandibular 
necessitam de atendimento psicológico especializado, devido à alta interferência do estresse na sintoma-
tologia apresentada. O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso clínico de uma paciente submetida 
ao tratamento transdisciplinar com equipe composta por dentista, fisioterapeuta e psicóloga. A paciente 
do sexo feminino, 27 anos, solteira, procurou a clínica de DTM da UFPE apresentando dor no sistema 
estomatognático, distúrbio do sono, apertamento dentário e limitação da abertura bucal. Foi diagnosticada 
com bruxismo, usou placa estabilizadora para dormir, realizou sessões de Estimulação Nervosa Elétrica 
Transcutânea (TENS), submeteu-se ao tratamento psicológico complementar com Terapia Cognitiva Com-
portamental (TCC) e massoterapia. Transcorrido o tratamento simultâneo houve redução da dor, aumento 
da abertura bucal e melhora na qualidade do sono. Nos últimos anos tem-se observado um número cada 
vez maior de estudos que integram a transdisciplinaridade para o tratamento do bruxismo, essa forma não 
fragmentada do tratamento minimiza a aflição dolorosa em tempo e intensidade, alinha o sistema estoma-
tognático e pode efetivar o estado de homeostase.
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Classificada como dor orofacial, a cefaleia pode apresentar relação direta com as Disfunções Temporoman-
dibulares (DTM), bem como com o bruxismo. O que se tenta explicar é a relação causa-consequência-agra-
vamento que existe entre essa tríade e demonstrar a existência da interação entre cefaleia e bruxismo com 
as Disfunções Temporomandibulares (DTM). Revisão de literatura utilizando artigos nos bancos de dados 
da Scielo e PUBMED, entre os anos de 2005 a 2010, utilizando os descritores “disfunção temporomandi-
bular”; “bruxismo” e “cefaleia”. Estudos recentes apontaram que os sinais e sintomas mais frequentes de 
DTM são: bruxismo, cefaleia e ruídos na ATM. Recentemente verificou-se também que um possível fator 
de risco para o desenvolvimento de DTM seria a presença da cefaleia combinada à presença simultânea 
de migrânea e de cefaleia do tipo tensional (CTT). A CTT e a migrânea são as causas mais frequentes de 
cefaléia crônica na infância e adolescência e são classificadas como cefaleias primárias (ocorrem sem etio-
logia esclarecida e demonstrável pelos exames clínicos ou laboratoriais usuais). De acordo com a literatura, 
as cefaleias mostram-se duas vezes mais prevalentes em grupos com DTM quando comparados a grupos 
controle. Dentre os principais fatores etiológicos das DTM estão os hábitos parafuncionais, que podem 
aparecer em decorrência de conflitos familiares, pressão escolar, estresse, ansiedade, entre outros fatores 
emocionais. Apesar de muitas pessoas sofrerem de cefaleia de variados graus de intensidade e diversos 
níveis de frequencia, nos indivíduos com DTM, possivelmente, a gravidade e quantidade de episódios de 
acometimento das dores sejam maiores. O bruxismo e a cefaleia são sintomas e fatores agravantes de DTM.
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A doença periodontal pelo canal principal, pelos canais laterais ou pelos túbulos dentinários, pode atingir 
a polpa, ocasionando hiperemias, pulpites ou necroses pulpares. Existe uma íntima relação tanto embrioló-
gica quanto física entre os tecidos pulpar e periodontal. Sendo assim, pode ocorrer transporte de toxinas e 
bactérias de uma estrutura lesada para outra, provocando reação que dependerá da intensidade da infecção, 
da região anatômica envolvida e da condição de saúde do tecido. Este trabalho propõe-se a descrever o 
caso clínico da paciente E.G.A., sexo feminino, melanoderma, 37 anos, que procurou a Clínica de Atenção 
Básica da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) com o intuito de cuidar de sua saúde bucal. 
Ao exame clínico, notou-se a presença de profundas bolsas periodontais, configurando assim a doença 
periodontal. No primeiro molar superior direito observou-se bolsa periodontal de aproximadamente 9mm, 
somente na face palatina, e o dente não apresentava mobilidade. Na radiografia observou-se imagem radio-
lúcida difusa no ápice do elemento em questão. Suspeitando-se de uma possível comunicação do periodon-
to com a polpa, efetuou-se o teste de sensibilidade ao frio e a resposta foi negativa. O diagnóstico clínico 
e radiográfico foi de lesão periodontal com envolvimento endodôntico secundário. A conduta terapêutica 
foi a descontaminação das superfícies radiculares e posterior tratamento endodôntico do elemento 16. Para 
tanto, realizou-se preparo com Protaper Universal e Calen como medicação intracanal por um período de 
42 dias. A obturação foi realizada pela Técnica Híbrida de Tagger.
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Palavras-chave: dens in dent; tratamento endodõntico; lesão perirradicular

Dens in dent é uma anomalia de desenvolvimento que ocorre durante a morfodiferenciação do germe den-
tário e resulta em uma estrutura invaginada por tecido do órgão do esmalte, com características semelhantes 
às de um dente normal. Essa anomalia aparece principalmente nos incisivos laterais permanentes superio-
res, mas outros grupos de dentes afetados, em ordem decrescente de frequência, são incisivos centrais, 
pré-molares, caninos e molares. No dens in dent Tipo III a invaginação se estende até a raiz e se comunica 
lateralmente com o espaço do ligamento periodontal por meio de um pseudo-forame e os tratamentos dispo-
níveis em caso de  necrose  pulpar incluem, tratamentos endodônticos não cirúrgicos, cirurgia endodôntica, 
reimplante intencional e extração. O presente relato descreve um tratamento endodôntico não cirúrgico de 
um incisivo central superior portador de dens in dente do tipo III com anatomia complexa e de um incisivo 
lateral superior, onde havia presença de fístula e uma grande lesão perirradicular  associada que após um 
período de 24 meses apresentou  redução significativa da lesão óssea, avaliada por meio de  radiografia  e 
tomografia computadorizada,  como também ausência de sinais e sintomas de inflamação endodôntica, 
avaliados clinicamente. Apesar da dificuldade causada pela complexidade do caso, o tratamento endodôn-
tico não cirúrgico do dens in dent tipo III resultou em sucesso, possibilitando a restauração e manutenção 
do dente na arcada dental.
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Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica que exigem do profissional calma, bom 
senso e pronto atendimento. Sua prevalência na dentição permanente é entre 7 e 12 anos de idade, decor-
rente de quedas de bicicletas, brincadeiras infantis, práticas esportivas e acidentes de carro e moto. Essas 
lesões traumáticas alvéolo-dentárias, comumente, são sérios problemas funcionais e estéticos, já que os 
dentes anteriores são os mais acometidos. Assim, a preservação dos elementos dentais do segmento anterior 
é essencial à saúde bucal, assim como para o bem-estar físico, mental e social. O propósito deste trabalho 
é relatar um caso clínico de traumatismo dentário, descrevendo as etapas de diagnóstico e tratamento das 
lesões e sequelas sofridas pelo paciente, assim como a reabilitação do elemento dentário ao sistema estoma-
tognático. O presente relato tem a pretensão de descrever o tratamento endodôntico de um paciente, vítima 
de queda de bicicleta, o qual sofreu trauma na região anterior da maxila, resultando em fratura coronária 
dos elementos 11 e 21, tendo, o referido paciente, procurado atendimento cerca de um mês após o acidente. 
Diante dos exames clínicos e radiográficos, obteve-se o diagnóstico de necrose pulpar nos dois dentes, 
sendo indicado o tratamento endodôntico, com posterior reabilitação estética e funcional. O tratamento 
endodôntico dos dois elementos resultou em sucesso, possibilitando a restauração destes e consequente 
manutenção dos dentes na cavidade oral, devolvendo aos elementos sua função e estética. 
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O presente trabalho consiste de uma revisão sistemática da literatura acerca das publicações sobre os tipos 
e tempos de permanência da contenção dental pós-avulsão dentária, procurando abordar a sua influência no 
processo de cicatrização e reparo. As publicações utilizadas foram selecionadas a partir de uma pesquisa em 
base de dados: Medline- Literatura Internacional em Ciências da Saúde, BBO- Bibliografia Brasileira de 
Odontologia e Scopus, compreendendo o período de 2001 a 2011, utilizando os termos: reimplante dental; 
avulsão dentária; e anquilose, nos idiomas: português e inglês. Sabe-se que as lesões traumáticas dentá-
rias comprometem o paciente, tanto nos aspectos funcionais quanto psicológicos. Dentre os traumatismos 
dentários a avulsão dental tem uma prevalência de 0,5 a 16% na dentição permanente, e é conceituada 
como a completa separação do dente do seu alvéolo com rompimento das fibras do ligamento periodontal, 
permanecendo uma parte delas aderidas ao cemento e a outra parte, ao osso alveolar. O tratamento imediato 
da avulsão é o reimplante junto com a contenção; que é um procedimento utilizado para imobilizar os 
dentes que tenham sofrido danos nas suas estruturas de suporte, impedindo sua movimentação constante. 
Os artigos analisados evidenciaram que o uso da contenção é obrigatório em casos de reimplante, por per-
mitir a imobilização do elemento dental durante o período inicial, fundamental para o reparo do ligamento 
periodontal; sendo o uso da contenção semi-rígida o mais indicado que a rígida, por um período de tempo 
entre 7 a 14 dias, e que em longos períodos de contenção a reabsorção por substituição ou anquilose é uma 
complicação esperada.
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P157 REPARO DE LESÃO PERIAPICAL APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO
CAMILA ANDURANDY DE MEDEIROS; ALINE DE SOUSA BARBOSA; GA-
BRIELA MALTA SOUTO MAIOR DE BARROS; JAMILE FRANCELINO CRUZ; 
PÁVILA EMANUELA RAMOS DE CARVALHO; ROSANA COELHO TRAVASSOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:camila.andurandy@hotmail.com

Palavras-chave: lesão periapical; reparo; retratamento endodôntico

O insucesso do tratamento endodôntico é determinado pela presença de lesão periapical e sintomatologia 
pós-tratamento, sendo indicadores da necessidade de uma nova intervenção. Esses processos sinalizam vi-
tória dos microorganismos sobre as defesas orgânicas do hospedeiro. O objetivo desse estudo foi o de apre-
sentar um caso clínico referente ao retratamento endodôntico de dois dentes portadores de radiotrasparência 
óssea periapical e substituição da prótese fixa. Após remoção da guta-percha, obteve-se do comprimento de 
trabalho com o auxílio do localizador apical Root ZX e confirmou-se a odontometria com a realização de 
uma radiografia periapical. O preparo do canal foi realizado com a técnica de Oregon modificada, utilizan-
do-se a solução de Labarraque. Concluído o preparo, introduziu-se no canal a medicação intracanal a base 
de hidróxido de cálcio (CALEN). Na segunda sessão, observou-se a presença de exsudato periapical e a 
medicação foi renovada por mais dois meses, usando-se a Pasta LC que apresenta um veículo oleoso. Após 
esse período, realizou-se a obturação do canal radicular pela técnica híbrida de Tagger, utilizando-se como 
cimento endodôntico o AH-Plus. Na mesma sessão, realizou-se o espaço para receber o núcleo metálico 
fundido, com o auxílio das brocas Gate-Glidden de número 5. O controle clínico e radiográfico foi realizado 
aos seis meses e após um ano do tratamento, demonstrando-se completo desaparecimento da radiotranspa-
rência óssea periapaical, revelando o sucesso do retratamento endodôntico. Constata-se dessa forma que a 
eliminação da infecção do canal radicular propicia um ambiente favorável ao reparo das lesões periapicais, 
mesmo em casos de retratamento endodôntico, evitando-se dessa maneira a cirurgia parendodôntica.

APLICAÇÕES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO 
NA ENDODONTIA
CLÍVIA BARBOSA BEZERRA; CLEICE BARBOSA BEZERRA; JÉSSYCA MA-
RIA FRANÇA; KARINE GOMES ALCÂNTARA; RENATA SÉRGIA CORDEIRO; 
GLAUCO DOS SANTOS FERREIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cliviab.bezerra@gmail.com

Palavras-chave: tomografia computadorizada; feixe cõnico; endodontia

As radiografias periapicais apresentam amplo uso na endodontia, no entanto essas imagens produzem in-
formações limitadas quanto ao detalhamento das estruturas anatômicas e patológicas, além da bidimensio-
nalidade. Para superar essas limitações radiográficas e proporcionar imagens com maior resolução, surgiu 
na Odontologia a tomografia computadorizadas de feixe cônico (cone beam) no final da década de noventa. 
A tomografia computadorizada permite a reprodução de imagens tridimensionais em alta resolução, possi-
bilitando a identificação precisa, sem qualquer sobreposição, de estruturas anatômicas. Nos últimos anos, 
a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) vem ganhando muito espaço nas diversas áreas 
odontológicas, e entre elas na Endodontia. O objetivo geral do trabalho é mostrar através de uma revisão da 
literatura e de imagens de casos clínicos, as diferentes aplicações e as vantagens da TCFC na endodontia, 
tais como: visualização das fraturas radiculares, canais não localizados, reabsorções e lesões patológicas. 
As grandes vantagens desta técnica estão: redução da dose de radiação ao paciente (a dose efetiva da TCFC 
varia, mas pode ser quase tão baixa quanto a dose de uma radiação panorâmica convencional); as imagens 
serão exibidas em três planos: axial, sagital e coronal ; melhor qualidade da imagem e menor custo quando 
comprada a tomografia computadorizada médica. Pelo presente trabalho pode-se concluir que a TCFC mos-
tra-se como um importante auxiliar para a prática endodôntica, especialmente em casos complexos como 
identificações de lesões patológicas, reabsorções, fraturas radiculares e localização de canais radiculares.

AVALIAÇÃO DE FRATURAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL 
TITÂNIO NA PRÁTICA CLÍNICA PELOS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALI-
ZAÇÃO EM ENDODONTIA DA AORP – 2009/2011
DANIELA LUANA DOS SANTOS SOUZA; RAFAELLA GOMES BRANDÃO DE 
LIMA; PÁVILA EMANUELA RAMOS DE CARVALHO; JOEDY MARIA COSTA 
SANTA ROSA; MARIANA VASCONCELOS DA CRUZ GOUVEIA; DIANA SAN-
TANA DE ALBUQUERQUE
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:lua-dany@hotmail.com

Palavras-chave: fraturas; instrumentos; endodontia

Nos últimos anos, o preparo biomecânico do canal radicular foi a fase da terapia endodôntica que passou 
por maiores transformações, sendo que alguns fatores contribuíram para estas mudanças, dentre ela o de-
senvolvimento das limas rotatórias de Níquel-Titânio. A introdução dos instrumentos rotatórios na prática 
clínica tem aprimorado os efeitos dos procedimentos na redução do tempo de trabalho e na diminuição dos 
riscos, quando comparados com a utilização dos instrumentos manuais de aço-inoxidável. No entando a 
escolha do sistema mais adequado ainda é uma tarefa difícil para o endodontista, considerando as tantas op-
ções disponíveis no mercado. Com o advento dos instrumentos rotatórios de Níquel Titânio (Ni-Ti) novos 
desafios foram lançados na endodontia. Dentre eles está a prevenção das fraturas durante a instrumentação. 
Um instrumento fraturado no canal é uma preocupação para o paciente e para o profissional porque nenhum 
paciente quer ter um fragmento de instrumento dentro de um canal radicular, mesmo que este não esteja 
em contato com o tecido conjuntivo. O conhecimento científico e técnico fastidiosos sobre o manuseio dos 
sistemas rotatórios de Ni-Ti, as propriedades físicas e mecânicas dos instrumentos, e a habilidade manual 
intrínseca não eximem o profissional da ocorrência inadvertida de fraturas. O trabalho apresentado teve 
como objetivo avaliar a desempenho de 11 cirurgiões-dentistas na clínica de especialização da AORP, 
submetidos a um questionário onde foi relatada a incidência e causas prováveis de fraturas.

CONDUTA DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO NOS CASOS DE DENTINOGÊ-
NESE IMPERFEITA - UMA REVISÃO DA LITERATURA
PAULO MAURÍCIO REIS DE MELO JÚNIOR1; LUCIANA FERRAZ GOMINHO2; 
DIOGO PEREIRA CRATEUS3; KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA LUNA1

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE, PB, BRA-
SIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PI, BRASIL.
e-mail:reisodonto@uol.com.br

Palavras-chave: dentinogênese imperfeita; dentina opalescente hereditária; dentina

Dentinogênese imperfeita tipo II ou dentina opalescente hereditária é uma anomalia de desenvolvimento 
dentário de caráter hereditário autossômico dominante e que afeta as dentições decíduas e permanentes. As 
variações clínicas e morfológicas de expressão desta afecção, além das próprias dificuldades resultantes 
das alterações dentárias, levam aos diversos tipos de tratamento, dependendo das necessidades particulares 
de cada paciente. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre as principais 
características desta doença e sua influência na conduta relacionada à intervenção endodôntica. Segundo 
Subramaniam; Mathew e Sugnani (2008) e Caseiro et al. (2009) os pacientes portadores apresentam al-
teração na coloração dos dentes afetados, fraturas de esmalte, desgaste dentinário e como consequência, 
diminuição da dimensão vertical, calcificação ou atresia radicular, raízes curtas e necrose pulpar associada 
ou não a lesões periapicais. Freitas et al. (2008) relacionaram fatores dependentes como: idade do paciente, 
grau de comprometimento do tecido dentário remanescente e as condições dos tecidos dentários adjacentes 
envolvidos. Kamboj; Chandra, em 2007 relataram a importância do acompanhamento clínico periódico 
destes pacientes. Pode-se concluir que nos casos de tratamento endodôntico, após análise das condições 
clínicas apropriadas, deve-se optar por uma terapia mais conservadora e de imediato, devido à tendência de 
calcificação dos espaços intracanais pela deposição desordenada de dentina, havendo ainda casos em que 
a endodontia profilática é indicada.

MICROSCOPIA OPERATÓRIA: MAGNIFICAÇÃO VISUAL NA ENDODONTIA
ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; RAPHAELA CHRISTIANNE 
MAIA SOARES TORRES; BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; MÁRIO FILIPE 
VERÇOSA DE MELO SILVA; CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elma_mariana@hotmail.com

Palavras-chave: endodontia; microscopia; iluminação

Diante da incessante busca pela melhoria na qualidade do tratamento endodôntico, a inovação tecnológica 
aparece como uma necessidade na Odontologia moderna. Dessa forma, o microscópio operatório (M.O.) 
surge revolucionando a prática diária da endodontia, proporcionando ao operador, novas condições de 
trabalho. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca das publicações 
sobre a utilização do microscópio operatório na endodontia, selecionando-se publicações em base de dados: 
LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scielo - Scientific Electronic 
Library Online, compreendendo o período de 2000 a 2011, utilizando os termos: Endodontia; Microscopia; 
Iluminação. A utilização do microscópio operatório foi proposta pela primeira vez em 1977 por Baumann, 
entretanto somente em 1992, Gary Carr fez a primeira publicação na literatura odontológica apresentando 
algumas das várias aplicações do M.O., na Endodontia. Portanto, diante dos métodos convencionais de tra-
tamentos endodônticos, baseados na utilização de radiografias periapicais que têm limitações, pois revelam, 
somente, imagens bidimensionais, o M.O. surge revolucionando a prática endodôntica, por proporcionar 
ao endodontista condições ideais de trabalho com ampliações de até 40X. Os artigos analisados evidencia-
ram que o M.O. é uma ferramenta importante, pois permite uma melhor magnificação visual, aumento da 
iluminação, possibilidade de documentação, além de permitir melhorias na ergonomia. Proporcionando ao 
especialista um novo panorama que aumenta suas possibilidades quando se trata de diagnósticos difíceis, 
complexidades ou variações anatômicas ou até mesmo situações clínicas extremas, a fim de obter o êxito 
na endodontia.

 
REPARO APICAL: UMA REALIDADE AO NOSSO ALCANCE
ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; RAPHAELA CHRISTIANNE 
MAIA SOARES TORRES; BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCE-
LOS; MÁRIO FILIPE VERÇOSA DE MELO SILVA; CARLA CABRAL DOS SAN-
TOS ACCIOLY LINS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elma_mariana@hotmail.com

Palavras-chave: endodontia; periodontite periapical; tratamento do canal radicular

A lesão periapical é uma patologia resultante da progressão da infecção pulpar em direção ao ligamento pe-
riodontal e osso alveolar. O tratamento endodôntico é a terapia de escolha nestes casos, pois busca permitir 
o reparo apical e periapical dos tecidos lesados. Contudo, um conjunto de variáveis deve ser considerado, 
tendo em vista a manutenção da sanificação dos canais com o preparo biomecânico e o combate as bacté-
rias que possam ter sobrevivido a esse procedimento. Apesar da regeneração dos tecidos periodontais ser 
um processo difícil, a neoformação dos tecidos tem permitido a realização do reparo apical, obtendo-se 
dessa maneira o sucesso clínico-radiográfico para os tratamentos realizados. Este estudo se propôs relatar 
casos clínicos de reparo apical em dentes que tiveram realizados tratamentos e retratamento endodônticos 
com proservações clínicas e radiográfica de até dois anos. Durante o exame radiográfico foram verificadas 
extensas áreas de reabsorção radicular, porém totalmente assintomáticas. O preparo químico cirúrgico foi 
realizado com limas manuais e/ou com instrumento rotatório ProTaper, irrigação com hipoclorito de sódio 
a 5%, medicação com hidróxido de cálcio (Callen), e a obturação com guta-percha e sealer 26, utilizando-
-se da condensação vertical ativa. Verificamos assim, que a reparação tecidual é caracteriza pelo sucesso 
do ponto de vista biológico, sendo observado através da regeneração ou substituição de células e estruturas 
destruídas através do exame radiográfico, propiciando assim ao elemento dental a capacidade de voltar a 
exercer suas funções fisiológicas e estéticas normalmente.
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P163 ABSCESSO DENTO-ALVEOLAR CRÔNICO ASSOCIADO À PRESENÇA DE FÍS-
TULA EXTRA-ORAL: RELATO DE CASO CLÍNICO REALIZADO NA FACUL-
DADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE
GABRIELA GUERRA ROSA1; VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA1; RICARDO RA-
BELO BARBOSA1; SANDRA MARIA ALVES SAYÃO MAIA2; PAULO MAURÍCIO 
REIS DE MELO JÚNIOR3

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FACUL-
DADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:bielaguerra@hotmail.com 

Palavras-chave: abscesso; fístula; endodontia

O abscesso dento-alveolar tem início quando a polpa dentária sucumbe em um processo de necrose depo-
sitando um grande número de irritantes na zona apical, em geral determinando a formação de exudato que 
encontrará drenagem através de fístulas. As fístulas extra-orais necessitam de um diagnóstico diferencial apri-
morado, pois devido a sua localização e sintomatologia sua etiologia não é relacionada, inicialmente, como 
sendo de origem dentária. Este trabalho objetiva relatar um caso de abscesso dento-alveolar crônico associado 
à fístula extra-oral, tratado endodonticamente por aluno de graduação, na clínica de Endodontia da Faculdade 
de Odontologia do Recife. Paciente, E.A.D.F., 19 anos, sexo masculino, leucoderma, estudante, compareceu à 
clínica de Endodontia da Faculdade de Odontologia do Recife, referindo ferida no queixo que não cicatrizou 
após queda. Ao exame clínico relatou bom estado geral, negou ter doenças crônicas, fazer uso de medica-
mentos e drogas e negou ainda ter alergia a anestésicos e fármacos. No exame físico foi possível observar o 
elemento 32 hígido e com polpa necrótica, fístula em região mentoniana e ausência de dor ou edema. Os acha-
dos radiográficos demonstravam alargamento da lâmina dura em região apical, imagem radiolúcida presente, 
difusa, sugestiva de abscesso. Procedeu-se então ao tratamento endodôntico, onde através dos mecanismos 
de limagem, irrigação e curativo de demora utilizando-se o hidróxido de cálcio com o paramonocloranfenicol 
canforado foi possível eliminar a microbiota que agredia o periodonto, promovendo a cicatrização da fístula 
e o fim do processo infeccioso. Paciente encontra-se em manutenção retornando, a cada seis meses, para 
verificação do sucesso do tratamento. A partir do exposto conclui-se que existe grande importância da atuação 
conjunta de profissionais para que se possa fazer um correto diagnóstico deste processo infeccioso, visto que 
a cicatrização completa do abscesso crônico só foi possível com a realização do tratamento endodôntico.

METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO EM ENDODONTIA UTILIZADA PELOS MO-
NITORES DA DISCIPLINA DE PRÉ-CLÍNICA III PARA ALUNOS DO 5º SEMES-
TRE E PACIENTES DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA UNIFOR
HUMBERTO RAMAH MENESES; ADRIANA FÉLIX MOURA; SARAH BARCE-
LOS AMORIM; LAIS DE SOUSA TRINDADE; ALDO ANGELIM DIAS; FÁBIO 
ALMEIDA GOMES
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:beto_meneses@hotmail.com

Palavras-chave: endodontia; metodologia; canal radicular

O objetivo do trabalho é expor e demonstrar a técnica de ensino dos monitores da disciplina de Pré-Clínica 
III aos alunos recém ingressos na disciplina de Endodontia da Universidade de Fortaleza e pacientes das 
clínicas odontológicas desta instituição. Para a metodologia empregada são utilizados: uma estrutura em 
acrílico transparente em forma de cone ou uma garrafa PET transparente com base cortada, escovas de lim-
peza de garrafas com as cerdas aparadas em diferentes tamanhos e formas cônicas e com seus cabos nas co-
res das limas endodônticas (branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto), spray de espuma de carnaval, 
purpurina, geleca infantil na cor rosa e bisnagas para maionese com água no seu interior. Com os materiais 
devidamente selecionados os monitores irão colocar a purpurina e a espuma de carnaval no interior da gar-
rafa PET cortada ou do cone em acrílico transparente simulando as sujeiras e contaminações do sistema de 
canais radiculares; em seguida com o auxílio das escovas será realizada a limpeza do interior da garrafa se-
guindo a ordem da sequência de limas simulando assim a limpeza do sistema de canais radiculares; durante 
a limpeza será realizada a lavagem da garrafa com o auxílio da bisnaga para maionese com água, simulando 
assim a irrigação do sistema de canais radiculares; após a garrafa apresentar-se completamente limpa esta 
será preenchida com geleca infantil rosa simulando a obturação do sistema de canais radiculares. Com o 
experimento montado os monitores da disciplina de Pre-Clínica III fazem a demonstração dos objetivos do 
tratamento endodôntico para leigos no assunto, no caso alunos recém ingresso na disciplina de Endodontia 
e paciente das clínicas odontológicas da UNIFOR.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE REABSORÇÃO CERVICAL EXTERNA
KATHERINE JUDITH DE CARVALHO MACÁRIO PRESADO SILVER1; JOSÉ 
LÉCIO MACHADO1; ADELMO FARIAS BARBOSA1; TEREZA MARIA PEDRO-
SA ALBUQUERQUE2; ISABELA LIMA DE MENDONÇA1; INÊS DE FÁTIMA DE 
AZEVEDO JACINTO INOJOSA1

1.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.UNESP, SÃO JOSÉ, SP, BRASIL.
e-mail:kah.carvalho89@hotmail.com

Palavras-chave: endodontia; reabsorção radicular; reabsorção cervical externa

A reabsorção radicular externa é um fenômeno multifatorial, imprevisível e irreversível quando envolve 
a dentina. Muitas vezes são apenas lesões microscópicas e não visíveis radiograficamente, porém quando 
evolui assintomaticamente, pode atingir gravemente a raiz, levando à perda dental. A reabsorção radicular 
externa cervical é um tipo de reabsorção progressiva inflamatória, que pode ser transitória (2-3 semanas) ou 
não, sem desconforto, a não ser que o canal seja atingido ou haja infecção periodontal. Em casos avançados, 
pode ser observada uma mancha rósea na coroa do dente. O diagnóstico é feito através de exame clínico, 
buscando encontrar o defeito na região de sulco, e radiográfico, onde a lesão aparece delimitada e radio-
lúcida, porém sem comprometer a integridade do canal radicular. O presente trabalho mostra um caso de 
reabsorção radicular externa cervical, onde nenhuma razão pôde ser encontrada para tal patologia. O diag-
nóstico foi feito através de exame clínico com auxílio de explorador nº5 e exame da radiografia periapical. 
O tratamento realizado foi acesso à área cirúrgica, remoção do tecido patológico e restauração do dente. É 
importante salientar que o fracasso na remoção total do tecido granulomatoso resultará na continuação do 
processo de reabsorção ao redor do material restaurador. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico 
de reabsorção cervical externa, onde o diagnóstico precoce e intervenção cirúrgica foram fundamentais 
para o não agravamento da doença.

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DO CANAL MESIOPALATINO EM PRIMEIROS 
E SEGUNDOS MOLARES SUPERIORES PERMANENTES HUMANOS: AVALIA-
ÇÃO CLÍNICA VERSUS AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA
LAIS DE SOUSA TRINDADE; MARIANA PETRI FEITOSA; ALESSANDRA LEI-
TE MONTEIRO; ILITHIA LORENA DOS SANTOS SOARES; CLÁUDIO MANI-
GLIA FERREIRA; FÁBIO ALMEIDA GOMES
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:laisstrindade@hotmail.com

Palavras-chave: molares superiores; canal mesiopalatino; microscópio

O  completo conhecimento da anatomia interna dos dentes e de suas variações anatômicas é muito impor-
tante  para o sucesso da terapia endodôntica. O objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência do 
canal mesiopalatino em primeiros e segundos molares superiores humanos. Outro objetivo deste trabalho 
foi identificar onde os canais da raiz mesiovestibular uniam-se. Foram estudados oitenta e nove dentes 
primeiros e segundos molares superiores humanos. Primeiramente, foi realizada uma análise clínica con-
vencional em todos os dentes, procurando identificar o canal mesiopalatino. Em seguida, foi realizada 
uma nova análise desses dentes com o auxílio do microscópio óptico, comparando os resultados. A última 
etapa deste trabalho foi identificar, através de radiografias, onde os canais da raiz mesiovestibular uniam-
-se. Observou-se que no exame clínico o canal mesiopalatino estava presente em 47,2% (42) dos dentes 
examinados, já no exame microscópico houve um significativo aumento, fazendo com que 65,1% (58) dos 
dentes examinados, apresentassem o canal mesiopalatino. Em 43,2% dos dentes analisados os canais da 
raiz mesiovestibular estavam independentes.  O microscópio óptico é um instrumento de grande importân-
cia para o domínio da anatomia interna dos dentes, aumentando significantemente a quantidade de dentes 
em que o canal mesiopalatino foi encontrado, em relação á analise clínica.

DIFERENTES FORMAS DE DIAGNOSTICAR FRATURAS LONGITUDINAIS 
EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE: RELATO DE CASO
MARCUS ANTONIO MELO CARVALHO FILHO1; LUIZA LASSI DE ARAÚJO 
LOPES1; MARIANA PETRI FEITOSA1; RENATA ASFOR ROCHA CARVALHO2; 
CLÁUDIO MANIGLIA FERREIRA1; FÁBIO ALMEIDA GOMES1

1.UNIFOR, FORTALEZA, CE, BRASIL; 2.ACADEMIA CEARENSE DE ODONTO-
LOGIA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:dodollo@hotmail.com

Palavras-chave: diagnóstico; fratura longitudinal; tratamento endodôntico

Um dos problemas que merece destaque na endodontia é o diagnóstico tardio das fraturas radiculares 
longitudinais. É de grande importância que o cirurgião-dentista clínico-geral conheça a importância do 
diagnóstico precoce desses tipos de fraturas, para que assim, possa prevenir perdas dentárias futuras. A 
fratura radicular é um comprometimento comum em dentes que apresentam tratamento endodôntico e pinos 
intra-radiculares, principalmente quando estes não respeitam as dimensões e propriedades recomendadas e, 
também, por comprometimentos funcionais ou parafuncionais que o paciente possa apresentar. O diagnós-
tico precoce de fraturas longitudinais se mostra importante na clínica endodôntica diária, para isso se faz 
necessário o conhecimento clínico além do uso de radiografias. Em muitos casos, o diagnóstico por meio 
da radiografia convencional é normalmente ausente mesmo quando a fratura se dispõe claramente durante a 
exposição cirúrgica, pois nesses casos, o feixe central de raios-X não passa suficientemente perto do plano 
da fratura para permitir sua detecção radiográfica. No exame radiográfico, pode-se observar um espessa-
mento do ligamento periodontal, radiolucidez periapical e separação dos fragmentos da raiz. Um grande 
auxiliar no diagnóstico, além das radiografias periapicais, é a tomografia computadorizada. O objetivo 
desse trabalho é relatar e discutir diferentes situações de fraturas radiculares longitudinais diagnosticadas 
precocemente ao retratamento endodôntico. Serão relatados seis casos clínicos nos quais demonstrarão 
diferentes técnicas de diagnósticos de fraturas longitudinais com o auxílio de radiografias convencionais 
ou tomografias computadorizadas.

PULPITE IRREVERSÍVEL SINTOMÁTICA: RELATO DE CASO E REVISÃO DE 
LITERATURA 
MARIA EDUARDA PINTO GALDINO MARQUES; LÍLIA MACHADO DE AN-
DRADE SILVA; ANDRÉ COELHO LOPES; CAMILA INGRID MENEZES; DA-
NIEL PINTO DE OLIVEIRA
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:dudamarques_91@hotmail.com

Palavras-chave: pulpite irreversível; biopulpectomia; dor prolongada ao frio

A pulpite irreversível é uma alteração da polpa causada principalmente pela infecção bacteriana e possui 
as seguintes características: a dor é de longa duração e espontânea; quando a dor é provocada, permanece 
por mais algum tempo após a remoção do estímulo; o frio pode promover alívio; nem sempre há uma causa 
aparente para o desencadeamento da dor; o seu tratamento é a intervenção endodôntica. Por comprimir as 
fibras nervosas e não ter espaço para se expandir, a lesão torna-se muito dolorosa, ou seja, sintomática. É 
importante que os cirurgiões-dentistas realizem o diagnóstico precoce da pulpite irreversível, possibilitando 
um tratamento adequado para evitar maiores danos à saúde do paciente. Esse trabalho tem o objetivo de 
fazer uma breve revisão da literatura e relatar o caso da paciente M.S.B.C., 50 anos de idade, gênero femi-
nino, que chegou à clínica de Endodontia da FOUFAL queixando-se de dor há aproximadamente 6 meses e 
que demorava a passar. No exame intrabucal, foi observada uma profunda cavidade com cárie no elemento 
35. Radiograficamente havia uma imagem radiolúcida na porção coronária, confirmando sua grande des-
truição e não havia lesão periapical. A paciente foi submetida ao teste de vitalidade pulpar (teste do frio), 
onde foi observada dor prolongada ao frio que demorou a cessar, confirmando o diagnóstico de Pulpite 
irreversível sintomática. O tratamento endodôntico realizado foi a biopulpectomia, onde a polpa inflamada 
foi totalmente removida. Destaca-se a necessidade do conhecimento dos achados clínicos e realização de 
anamnese criteriosa pelo cirurgião-dentista, o que proporciona a correta conduta terapêutica da referida 
lesão por esses profissionais.
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P169 EFICIÊNCIA DOS SOLVENTES DE GUTA-PERCHA UTILIZADOS NAS REIN-
TERVENÇÕES ENDODÔNTICAS
MARIANA PETRI FEITOSA; CAMILA KISSMANN WEINGAERTNER; TAFFA-
REL CANUTO NEPOMUCENO; LAIS DE SOUSA TRINDADE; CLÁUDIO MANI-
GLIA FERREIRA; FÁBIO ALMEIDA GOMES
UNIFOR, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:marianafeitosa_@hotmail.com

Palavras-chave: solventes; guta-percha; tratamento de canais radiculares

O objetivo do presente estudo foi verificar a eficácia de quatro diferentes solventes e classificá-los quanto 
ao seu potêncial de ação. Foram testados quatro solventes: xilol, eucaliptol, óleo de laranja e clorofórmio, 
analisados através da perda de peso dos cones submetidos à ação dos mesmos. Na pesquisa foram utili-
zados doze cones de guta-percha Odous de Deus ML(medium-large), seccionados em 10 mm, que foram 
divididos em quatro grupos, resultando em três amostras para cada solvente. Os cones foram pesados em 
balança analítica antes de serem submetidos à ação dos solventes e, posteriormente, depositados em vidros 
de relógio para que fossem imersos nas soluções durante os tempos: 1, 2, 3, 4 e 5 minutos, registrando o 
percentual de perda de massa através da pesagem após cada minuto de ação do solvente sobre os cones. 
Estes mostraram que todos os solventes apresentaram o primeiro minuto de ação como o período de maior 
poder de dissolução, pois os solventes atuam somente sobre a guta-percha propriamente dita e não sobre os 
outros componentes do cone, sugerindo que nos minutos restantes há uma menor percentual de dissolução 
pelo fato de haver menor quantidade de guta-percha nos cones. O clorofórmio e o xilol apresentaram resul-
tados equivalentes em relação ao percentual de dissolução de guta-percha, com uma diferença estatística 
significativamente superior ao eucaliptol e o óleo de laranja entre os períodos de 1 a 5 minutos.

SÍNDROME DO DENTE RACHADO: PARTICULARIDADES, DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO
MOIZÉS ALVES DE LIMA SEGUNDO; JUAN RAMON SALAZAR SILVA; FÁBIO 
LUIZ CUNHA D’ASSUNÇÃO; ÂNGELO BRITO PEREIRA DE MELO
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:moizes__segundo@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome do dente rachado; fratura radicular incompleta; endodontia

Devido à realização de procedimentos restauradores complexos e endodônticos, que implicam no sacrifício 
de estrutura dentária, os dentes tornam-se enfraquecidos e susceptíveis às rachaduras. Isto culmina em 
um considerável aumento da incidência da Síndrome do Dente Rachado (SDR). Tendo em vista que estu-
dos epidemiológicos revelam que as fraturas dentárias são a terceira causa de perdas dentárias nos países 
industrializados, sendo superada apenas pela cárie e doença periodontal, objetiva-se com esse trabalho 
de Revisão da Literatura esclarecer a etiologia, incidência e a classificação da SDR, além de descrever 
características próprias dessa entidade clínica, visando favorecer o diagnóstico, estabelecer protocolos de 
tratamento adequado e indicar formas de prevenção para esta condição. O primeiro a descrever os sintomas 
clínicos de uma fratura incompleta em um dente posterior envolvendo cúspides foi Gibbs, em 1954, que 
nomeou essa injúria dentária de “Odontalgia da cúspide fraturada”. Dez anos após, Cameron introduziu o 
termo “Síndrome do Dente Rachado”. Com a Revisão Bibliográfica concluiu-se que os tratamentos restau-
radores possuem alta capacidade de gerar o desenvolvimento de fraturas, sendo estes os principais fatores 
etiológicos; os grupos dentários onde a SDR tem maior incidência são os molares superiores e inferiores, 
assim como a ocorrência entre os sexos e faixa etária é variável. Os métodos mais eficazes para o diag-
nóstico da SDR consistem basicamente na história dental, observação de sinais e sintomas, exame visual, 
transiluminação, coloração das estruturas dentárias, teste de mordida, sondagem periodontal e exames ima-
ginológicos. Este trabalho observou que os elementos rachados podem ser considerados como situações 
clínicas de fácil tratamento quando o correto diagnóstico é estabelecido de forma precoce.

INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS DE ROTAÇÃO CONTÍNUA E ALTERNADA NAS 
ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DOS CANAIS RADICULARES ATRESIADOS 
E CURVOS DE MOLARES
RAFAELLA GOMES BRANDÃO DE LIMA; MARIANA VASCONCELOS DA 
CRUZ GOUVEIA; DANIELA LUANA DOS SANTOS SOUZA; PÁVILA EMANUE-
LA RAMOS DE CARVALHO; JOEDY MARIA COSTA SANTA ROSA; DIANA 
SANTANA DE ALBUQUERQUE
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:rafinha_brandao@hotmail.com

Palavras-chave: canal radicular; instrumentação rotatória; instrumentação oscilatória

Neste estudo foram avaliados comparativamente quatro sistemas automatizados de preparo de canais 
radiculares, sendo três em rotação contínua, Protaper Universal, (Dentsply-Maillefer), K3 endo (Sybron 
Endo) e Twisted file (Sybron Endo), e uma em rotação alternada, Endo–Eze (Ultradent-USA), tendo como 
proposta verificar os desgastes provocados pelas técnicas empregadas e possíveis desvios apicais. Foram 
utilizados canais mesiais de 56 molares inferiores extraídos de humanos, que apresentassem angulações de 
leve a severa, segundo a classificação de Schneider. As amostras foram incluídas em resina éstervinílica, 
sendo montadas em muflas de Teflon. Em seguida, estas amostras foram seccionadas transversalmente nas 
regiões cervical, média e apical, onde posteriormente foram fotografadas com o auxílio de uma câmera 
digital acoplada a um microscópio clínico operatório com aumento de 40X, para que posteriormente fosse 
possível mensurar a variação anatômica do canal, pré e pós-instrumentação. Todas as amostras já montadas 
na mufla foram radiografadas de forma padronizada para possibilitar a comparação do ângulo de Schneider 
pré e pós-instrumentação. Coletados os dados, estes foram comparados estatisticamente utilizando o pro-
grama BioEstat 5.0. Com a análise dos resultados obtidos da área desgastada, no terço cervical os sistemas 
de rotação contínua apresentaram diferença estatisticamente significante em relação ao sistema de rotação 
alternada, porém nos terços médio e apical os resultados foram semelhantes. Em relação ao desvio apical, o 
sistema Protaper apresentou variação estatisticamente significante ao compararmos o ângulo de Schneider 
antes e após a instrumentação, fato este, não observado nos demais sistemas estudados. Pode-se concluir 
que, todos os sistemas estudados apresentaram-se eficientes no preparo do canal radicular, porém os siste-
mas k3 Endo, Twisted File e Endo-Eze demonstraram maior eficácia na manutenção da anatomia do canal 
radicular em todos os terços.

PLUG DE MTA EM DENTES COM FORAME APICAL ABERTO - SÉRIE DE 
CASOS
RAIZA CARDOSO PIMENTEL; DAYANA HELENA DA SILVA; ROSANA COE-
LHO TRAVASSOS; ADRIANE TENÓRIO DOURADO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:raizacpimentel@hotmail.com

Palavras-chave: agregado trióxido mineral; apicificação; rizogênese incompleta

A apicificação é o fechamento apical induzido, um tratamento realizado em dentes permanentes imaturos 
com necrose pulpar, com a finalidade de promover a formação de uma barreira osteocementária ou de 
tecido similar na altura do ápice. O Agregado Trióxido Mineral (MTA) surgiu no início dos anos 90, como 
material experimental desenvolvido pelo professor Mahmoud Torabinejad. O MTA foi elaborado na Uni-
versidade de Loma Linda Califórnia (USA) com o principal objetivo de selar as áreas de comunicação do 
interior do dente com o exterior. O presente trabalho tem por finalidade avaliar clinicamente e radiografica-
mente o plug apical de MTA em dez casos clínicos de dentes portadores de ápices abertos que apresentam 
necrose pulpar com ou sem lesão periapical. O estudo realizado é do tipo série de casos em dentes porta-
dores de periodontite apical crônica e evidente reabsorção apical que apresentam rizogênese incompleta. 
Indivíduos que preencheram os critérios de inclusão foram contactados por carta e em seguida por telefone 
e convidados para acompanhamento de exames. Dois investigadores foram designados para desempenhar 
o acompanhamento clínico e radiográfico dos pacientes selecionados. Cada investigador foi calibrado de 
forma independente para análise da proservação de dez tratamentos endodônticos (apicificação). Os da-
dos registrados avaliaram os seguintes parâmetros clínicos: dor à percussão vertical e horizontal, edema 
e fístula. Na proservação clínica e radiográfica de 6 meses, foi verificado sucesso clínico e diminuição do 
tamanho da lesão periapical radiográfica, em todos os casos clínicos. O sucesso clínico e radiográfico dos 
casos clínicos comprovou que o plug apical de MTA é uma alternativa terapêutica eficaz.

PLUG APICAL COM MTA
RAPHAELA CHRISTIANNE MAIA SOARES TORRES; BRUNA PALOMA DE 
OLIVEIRA; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; BRUNA CAROLI-
NE GONÇALVES DE VASCONCELOS; NÁDIA CRISTINA DA CRUZ DELGADO; 
CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raphastorres@gmail.com

Palavras-chave: endodontia; tratamento do canal radicular; materiais restauradores do canal radicular

Diante das comprovações científicas das propriedades biológicas do Agregado de Trióxido Mineral (MTA) 
quando em contato com os tecidos periapicais, e das vantagens oferecidas pelo seu uso na adaptação e ve-
damento, é que nos propomos relatar um caso clínico de tampão apical com MTA, em um incisivo central 
superior permanente que apresentava forame apical muito amplo. A paciente do sexo feminino, 29 anos, 
durante consulta odontológica fez referência ao elemento dentário 21, como um dente “desalinhado para 
frente”. Ao exame clínico observou-se que havia diferença na coloração coronária e presença de fístula, 
estando o dente totalmente assintomático. Após a radiografia periapical verificamos uma extensa área de 
reabsorção radicular. Iniciamos o preparo químico-cirúrgico com irrigação com NaOCl a 5% e instrumen-
tação com limas manuais de 2ª e 3ª séries. A medicação de escolha foi o hidróxido de cálcio (Callen), sendo 
realizadas trocas em 15, 30 e 60 dias. Passado esse período e tendo a fístula desaparecido, decidimos fazer 
um tampão apical com MTA, para diminuir a possibilidade de extruir material obturador para a região pe-
riapical, possibilitando realizar um melhor selamento apical aumentando a capacidade de induzir a cemen-
togênese e osteogênese. Em seguida, realizou-se a obturação do sistema de canais radiculares com cones de 
guta-percha e cimento endodôntico MTA Fillapex, através da técnica condensação lateral e vertical passiva. 
Depois, foram realizados controles clínico-radiográficos periódicos do caso. Assim, verificamos que apesar 
da regeneração dos tecidos periapicais pós-tratamento endodôntico, em dentes com lesão periapical ser um 
processo difícil, a neoformação dos tecidos estimulada pela aplicação do MTA tem permitido a realização 
do reparo apical, obtendo-se dessa maneira o sucesso clínico-radiográfico para o tratamento realizado.

TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR: RE-
LATO DE CASO
TAMIRES SAMPAIO SANTOS; MATEUS DA COSTA PRADO; LILIA PAULA DE 
SOUZA SANTOS; ÉRICA LUIZA SANTANA MOREIRA SOUSA; CARLOS VIEI-
RA ANDRADE-JÚNIOR
UESB, UBAITABA, BA, BRASIL.
e-mail:tami_sampaio@hotmail.com

Palavras-chave: mta; perfuração do assoalho; medicação intracanal

A paciente E.G.L., 36 anos, foi encaminhada para avaliação de seu primeiro molar superior esquerdo, que 
havia sido inicialmente tratado por um profissional que não conseguiu encontrar os canais radiculares e 
encaminhou a paciente para a clínica de Odontologia da UESB. Ao inspecionar a cavidade, observou-se 
a presença de perfuração extensa do assoalho da câmara pulpar. O tratamento foi feito sob anestesia e 
isolamento absoluto. Procedeu-se com irrigação da perfuração com soro fisiológico e a hemostasia parcial 
foi obtida com o auxílio de bolinhas de algodão estéril, sendo a perfuração inicialmente preenchida com 
hidróxido de cálcio PA e selada com coltosol (Coltène/Whaledent). Após esta etapa os canais foram loca-
lizados, instrumentados e preenchidos com medicação intracanal (Ca(OH)2 + soro). O dente foi selado 
provisoriamente e a paciente retornou após 30 dias. Após a remoção da restauração provisória, os canais 
foram preenchidos por cones de guta-percha sem cimento para evitar a obstrução dos mesmos com resina. A 
perfuração foi irrigada com soro fisiológico e selada com Agregado de Trióxido Mineral - MTA (Angelus). 
Recobrindo este material e parte do assoalho da cavidade, foi utilizada a resina Z-250 (3M), com o sistema 
adesivo Scotchbond Mult-Purpose (3M). A partir do exposto, pode-se concluir que o tratamento de perfu-
rações acidentais pode ser bem realizado quando é feita a associação do MTA e outros tipos de materiais 
resinosos, evitando dessa forma a perda da unidade dentária.
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P175 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTES PERMANENTES JOVENS COM 
RIZOGÊNESE INCOMPLETA (ÁPICE ABERTO)
TASIANA GUEDES SOUZA1; HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAES2; 
TALYSIA GUEDES DE SOUZA2; LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES1

1.UNP, NATAL, RN, BRASIL; 2.UERN, CAICÓ, RN, BRASIL.
e-mail:tasianaguedes@hotmail.com

Palavras-chave: apicificação; trauma dental; tratamento endodôntico

O traumatismo dental é uma das causas mais frequentes de envolvimento pulpar em pacientes jovens em 
virtude de acidentes que possam vir a sofrer. De acordo com a literatura, um grande número de injúrias 
traumáticas ocorre em meninos, entre oito e onze anos de idade, acometendo, principalmente, os incisivos 
centrais superiores, sendo que a maioria destes dentes apresenta-se com a raiz parcialmente formada (ápice 
aberto) no momento do acidente e evolue com a mortificação pulpar. Esses elementos dentários devem ser 
submetidos à indução da formação da porção apical da raiz, denominado de apicificação, previamente ao 
tratamento endodôntico convencional, com a finalidade de selamento biológico do ápice radicular por meio 
de um tecido mineralizado semelhante ao cemento. Com esta finalidade, o uso de pastas a base de hidróxido 
de cálcio, associadas ao Paramonoclorofenol Canforado (PMCC), têm obtido excelentes resultados. Este 
trabalho apresenta como objetivo relatar um caso clínico em que o paciente do sexo masculino e onze anos 
de idade, sofreu uma injúria traumática com acometimento dos incisivos centrais superiores (11 e 21). 
A medicação intracanal acima citada foi utilizada durante doze meses, com visitas de acompanhamento 
e trocas mensais até a formação completa da raiz, permitindo, assim, a execução do tratamento endodôntico 
convencional. Podemos concluir, portanto, que a terapêutica proposta é eficaz no processo de apicificação 
de elementos dentários com ápice radicular aberto.

TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA COMO DETERMINANTE NO DIAGNÓSTICO 
DE FRATURA RADICULAR: RELATO DE CASO
ÉRICA LUIZA SANTANA MOREIRA SOUSA; DANDARA ANDRADE DE SANTA-
NA; LILIA PAULA DE SOUZA SANTOS; MATEUS DA COSTA PRADO; TAMIRES 
SAMPAIO SANTOS; CARLOS VIEIRA ANDRADE-JÚNIOR
UESB, JEQUIÉ, BA, BRASIL.
e-mail:erica_luiiza@hotmail.com

Palavras-chave: bolsa periodontal; fratura radicular; tomografia cone bem

A paciente IVAB, 51 anos, foi encaminhada para avaliação de seu primeiro pré-molar superior esquerdo. 
Esta unidade havia sido tratada endodônticamente em 2009, por um especialista em endodontia, e estava 
restaurada com material selador provisório. A paciente relatava dor à mastigação na referida unidade. Du-
rante a avaliação clínica, a paciente relatou sensibilidade à percussão e foi observada a presença de 06mm 
de profundidade de sondagem (bolsa periodontal) apenas na face palatina, não sendo verificado qualquer 
sinal radiográfico que indicasse presença de infecção periapical. Diante da presença de uma bolsa periodon-
tal em apenas um ponto da face palatina e pela inadequada presença de restauração provisória, suspeitou-se 
de Fratura Radicular. Então, procedeu-se com a realização da desobturação dos canais radiculares, com a 
intenção de melhorar a visualização de possíveis fraturas, e então a paciente foi encaminhada para realizar 
uma Tomografia Computadorizada Volumétrica Cone Bem (Kodak 9000). O resultado da tomografia re-
velou presença de Fratura Radicular apenas na raiz palatina, que se estendia do terço cervical até o início 
do terço médio radicular. Pode-se concluir então que a identificação de Fratura Radicular é um diagnóstico 
bastante difícil,  que pode ser favorecido pela correta interpretação de sinais e sintomas e também através da 
utilização indispensável da Tomografia Cone Bem como método auxiliar de diagnóstico.

TERRITORIALIZAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA 
DIAGNÓSTICO DE ÁREA
ANA CATARINA ALVES E SILVA; ELINE FERREIRA MENDONÇA; EDYELLEM 
VIRGINIA CAVALCANTE MANGUEIRA; ANSELMO CÉSAR DE VASCONCE-
LOS BEZERRA
IMIP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:anacatarina_alvesilva@yahoo.com.br

Palavras-chave: territorialização; vulnerabilidade social; epidemiologia dos serviços de saúde

A categoria espaço vem sendo utilizada com ênfase no campo da saúde, como uma abordagem fundamental 
para dar suporte ao conceito de risco. O território é o resultado de uma acumulação de situações históricas, 
ambientais, sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças. O reconhecimento 
desse território é um passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem 
como para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população. Os problemas 
ambientais urbanos possuem forte conteúdo social, sendo possível inclusive estabelecer uma relação entre 
meio ambiente e saúde, pois o ambiente urbano pode tanto promover condições materiais que propiciem 
o bem estar e a realização das capacidades humanas, como contribuir com o surgimento e manutenção de 
doenças e agravos. O presente estudo foi realizado pelos alunos da Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, e teve como objetivo 
a construção de um instrumento para avaliação do território adscrito às Unidades de Saúde da Família, 
nas quais estes residentes foram lotados, também com finalidade de auxiliar o diagnóstico de área dessas 
comunidades. A análise territorial implica em uma coleta sistemática de dados que vão informar sobre 
situações-problemas e necessidades em saúde de uma dada população de um território específico, indi-
cando suas inter-relações espaciais. Possibilita ainda, identificar vulnerabilidades, populações expostas e a 
seleção de problemas prioritários para as intervenções. O uso da epidemiologia como ferramenta poderosa 
para o planejamento através da microlocalização dos problemas de saúde permite a escolha de ações mais 
adequadas, apontando estratégias e atores que foram identificados no processo de diagnóstico, para melhor 
as operacionalizarem e viabilizarem no território.

ODONTOLOGIA: DO SEU NASCIMENTO A SUA REGULAMENTAÇÃO LEGAL
ANDRESSA ELAINY COUTO; DIÓGENES RODRIGUES MACÊDO JÚNIOR; 
ADEILSON LIMA LINS; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:andressa.fcouto@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia; legalização; regulamentação

A Odontologia acompanha o indivíduo desde os primórdios da História, por volta de 3.500 a.C., con-
forme apontam seus registros mais antigos, estando seu nascimento ligado ao da Medicina. No Brasil, a 
Odontologia, inicialmente, era exercida por indivíduos não especializados, sendo curandeiros ou cidadãos 
comuns, conhecidos como “práticos”. Posteriormente, passou a ser exercida como um ofício, que exigia a 
profissionalização de seu executor e distinguia o odontólogo do prático. E, com a Lei nº. 5081, de agosto 
de 1966, que regula o exercício da Odontologia, a prática odontológica no Brasil ganha sua legalização e 
torna-se cada vez mais admirável, visto que seus benefícios são essenciais à saúde. Descrever o percurso 
histórico-legal da Odontologia e sua regulamentação, visando oferecer embasamento para profissionais e 
estudantes desta área. As primeiras documentações terapêuticas referentes à Odontologia são encontradas 
nos papiros egípcios. No Brasil, a arte odontológica veio junto com os primeiros colonizadores, que tiveram 
a preocupação de regulamentar a profissão. Assim o Decreto nº 7.247, de 1879, art. 24, determinava a cria-
ção de um Departamento de Odontologia nas Faculdades de Medicina. O Decreto nº 8.024, de 12 de Março 
de 1881, regulamentava o exercício da profissão através de exames específicos e em 25 de Outubro de 1884, 
o Decreto 9.311 consolida o monopólio da intervenção na área bucal pelos odontólogos (Reforma Sabóia). 
A profissão foi regulamentada com a Lei nº 1.314, de 17 de Janeiro de 1951, substituída pela Lei 5081, 
de 24 de agosto de 1966. Dessa maneira, verifica-se que a origem da Odontologia está ligada às primeiras 
dores do chamado homem primitivo. Contudo, o seu reconhecimento enquanto profissão passou por diver-
sas fases até ser consagrada como uma atividade necessária à transformação e ao benefício da sociedade.

CAPITAL SOCIAL E EXPERIÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCEN-
TES RESIDENTES EM MUNICÍPIOS DA PRIMEIRA MACRORREGIONAL DE 
SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
CARLA RAMOS DE OLIVEIRA; MAYARA DOS SANTOS CAMELO MOREIRA; 
BRENNA LOUISE CAVALCANTI GONDIM; THIAGO ISIDRO VIEIRA; ANA 
MARIA GONDIM VALENÇA; BIANCA MARQUES SANTIAGO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOÃO PESSOA, PE, BRASIL.
e-mail:carlaramoso@yahoo.com.br

Palavras-chave: epidemiologia; capital social; cárie dentária

Um número crescente de pesquisas sugere que o capital social constitui-se como importante determinante 
da saúde. Esse trabalho se propôs a analisar a experiência de cárie dentária na população de 15 a 19 anos 
e testar sua associação com capital social em municípios da Primeira Macrorregional de Saúde do Estado 
da Paraíba. O universo constituiu-se por todos os adolescentes (15 a 19 anos) residentes nos municípios 
sorteados (Conde e Pedras de Fogo), e a amostra foi definida mediante cálculo amostral. A metodologia 
consistiu num levantamento epidemiológico de base populacional, que adotou os códigos e critérios do 
Projeto SBBrasil 2010 e contou com examinadores previamente calibrados (Kappa interexaminador=0,92; 
Kappa intra-examinador=0,72). Adicionalmente, foi realizada uma entrevista sobre fatores socioeconômi-
cos, uso de serviços de saúde, autopercepção de saúde bucal e capital social (confiança social, controle so-
cial, nível de “emponderamento”, eficácia política e segurança na vizinhança). Os dados foram analisados 
descritivamente e a partir de modelos de regressão (p=0,05), considerando três blocos: 1. Capital social e 
suas dimensões; 2. Fatores socioeconômicos; 3. Características demográficas, dor dentária e autopercepção 
de saúde bucal. O CPOD médio e o valor de SIC, para os municípios de Pedras de Fogo e para o Conde 
foram: 7,84 e 7,56; e 13,21 e 13,16. O capital social e a confiança social estiveram associadas com alta 
experiência de cárie apenas na análise bruta. Tipo de abastecimento de água (OR=0,01, 0,00-0,60), dor 
dentária (OR=5,88, 2,17-14,28) e autopercepção de saúde bucal (OR=0,01, 0,00-0,25) permaneceram as-
sociados com o desfecho na análise ajustada. Conclui-se que a experiência de cárie entre adolescentes é 
alta nos municípios estudados, e que indivíduos cujo abastecimento de água é outro diferente de água 
encanada, com histórico recente de dor dentária e insatisfeitos com sua saúde bucal, foram mais propensos 
a apresentar alta experiência de cárie.

PREVALÊNCIA DE PERDAS DENTÁRIAS DE PACIENTES ADULTOS HIPER-
TENSOS E/OU DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DOS DISTRITOS SANITÁRIOS II
RAFAEL RODRIGUES FIALHO; FERNANDO ANTONIO ANDRADE; VANESSA 
DAS DORES DA SILVA; MICHELE XAVIER DO AMARAL; LITIAN OLIVEIRA 
LIMA; SANDRA CONCEIÇÃO MARIA VIEIRA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO - FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:fernando.andradez@hotmail.com

Palavras-chave: perdas dentárias; hipertensão; diabetes  

O PET-Saúde (programa de educação pelo trabalho para a saúde) é um programa patrocinado pelo Mi-
nistério da Saúde e trabalho. Este é um projeto voltado para a pesquisa e extensão, objetivando o ensino–
aprendizagem do aluno em parceria com profissionais de saúde dos serviços. Este foi um estudo piloto que 
foi conduzido pela equipe de alunos e preceptores do PET-Saúde 2011. Neste estudo foram entrevistados 
50 pacientes cadastrados na unidade de saúde da família, sendo estes necessariamente portadores de hi-
pertensão e/ou diabetes. A pesquisa constituiu-se de duas partes: um questionário sociodemográfico e o 
exame odontoestomatológico, onde os pacientes responderiam se notaram alguma relação das suas perdas 
dentárias com as patologias associadas. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE). O exame clínico para verificação das perdas dentárias foi realizado por alunos do 
curso de graduação em Odontologia, devidamente paramentados com os seus EPIs (jaleco, gorro, mascara 
e luvas). O exame foi feito sob luz natural, com o auxilio de uma espátula de madeira e os dados anotados 
no odontograma para posterior tabulação. O objetivo desse trabalho é determinar a prevalência de perdas 
dentárias em pacientes adultos hipertensos e/ou diabéticos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família 
dos Distritos Sanitários II. Dos pacientes entrevistados, 17 apresentavam faixa etária entre 40 e 59 anos, 
e 33 entre 60 e 99 anos. Dos pacientes entrevistados, 87% perderam mais de 17 dentes e 82 % eram do 
sexo feminino. Apenas 8% dos pacientes comentaram alguma relação da hipertensão e/ou diabetes com as 
perdas dentárias; foi relatada uma alta prevalência de perdas dentárias nesses pacientes com hipertensão e 
diabetes, em relação à população em geral.
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P181 FRATURA DO ÂNGULO MANDIBULAR: UM ESTUDO RETROSPECTIVO DOS 
CASOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDÁSIO BARROSO. QUIXADÁ-CE
GILVAN LIMA BEZERRA; JUSTINE OLIVEIRA ALMEIDA; RAQUEL CONCEI-
ÇÃO ARAÚJO GOMES; CARLOS CÍCERO BEZERRA NOBRE; COSMO HEL-
DER FERREIRA DA SILVA; SORMANI BENTO FERNANDES DE QUEIROZ
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO, QUIXADÁ, CE, BRASIL.
e-mail:gilvanlimabezerra@yahoo.com.br

Palavras-chave: fraturas mandibulares; assimetria facial; má oclusão

Dentre os traumas na região do esqueleto maxilofacial, a mandíbula é uma das regiões mais atingidas devi-
do a sua topografia, anatomia e projeção no terço inferior da face. A fratura do ângulo mandíbular é definida 
como aquela que ocorre numa região localizada posteriormente ao segundo molar se estendendo de um 
ponto entre a curva ligando a superfície alveolar e a borda anterior do ramo na região retro molar e a curva 
ligando a basilar da mandíbula e a borda posterior do ramo. A importância do estudo do trauma nessa região 
anatômica também está no fato de que fraturas do ângulo respondem pela maior parte de complicações das 
fraturas do maxilar inferior. Esta pesquisa propôs a realização de um estudo epidemiológico das fraturas do 
ângulo mandibular tratadas no serviço de cirurgia e traumatologia buco maxilo facial no Hospital Munici-
pal Dr. Eudásio Barroso de Quixadá-CE, com o objetivo de revelar o perfil dos pacientes portadores de trau-
ma, bem como os tratamentos executados e as complicações. Para a obtenção dos dados foram utilizados 
prontuários do banco de dados no período de março de 2008 a setembro de 2010. Concluiu-se que pacientes 
com fratura do ângulo mandibular tratados em Quixadá são na sua maioria do sexo masculino, jovens, com 
média de 23, 45 anos de idade, pardos e o principal fator etiológico são os acidentes motociclísticos. Os 
principais sinais e sintomas apresentados por estes pacientes ao exame inicial são assimetria, má oclusão, 
dor e edema. A principal conduta adotada para o tratamento é a redução aberta e fixação de placas pelo 
método de Champy e as complicações pós-operatórias registradas nesses pacientes foram em consequência 
do ato cirúrgico, desaparecendo em quinze dias, indicando alto índice de sucesso do tratamento realizado.

ERGONOMIA APLICADA À ODONTOLOGIA
ILO RÚBIO FERRAZ JÚNIOR1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA2; TÁSSIA 
FERNANDA LEAL DE LIMA1; CARLOS AUGUSTO GOMES DE ARAÚJO1; JE-
FFERSON DA ROCHA TENÓRIO2; IONE MARIA DE SOUZA FERRAZ2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FA-
CULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP-UPE), CAMARAGI-
BE, PE, BRASIL.
e-mail:irfjr@hotmail.com

Palavras-chave: ergonomia; doenças osteomusculares; ambiente de trabalho

Desde o despontar da História, o homem vem lutando para avaliar o fardo de seus esforços diários, conside-
rada a longa extensão do percurso feito, seu progresso tem sido constante e seguro. Muito desse progresso 
se deve á aplicação de certos princípios aos projetos de máquinas, equipamentos, sistemas e tarefas, com 
objetivo de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência do trabalho. Esses princípios estão regidos 
por um conjunto de regras que recebe o nome genérico de Ergonomia. A Ergonomia (ergon – trabalho; 
nomos – regras) é a “ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano” isto é, a interação do homem 
ao ambiente de trabalho e deste ao homem. Em Odontologia, a Ergonomia tem como objetivos racionalizar 
o trabalho, eliminar manobras não produtivas, produzir mais e melhor na unidade de tempo, proporcionar 
maior conforto e segurança ao paciente. Dentre as consequências decorridas da não utilização dos prin-
cípios ergonômicos podemos citar as DORT (doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho) e LER 
(lesões de esforço repetitivo), que são decorrentes do desgaste de estruturas músculos-esqueléticas levando, 
sobretudo, a perda de produção por parte do cirugião-dentista. Assim é de fundamental importância que o 
trabalho seja visto como um sistema que integra (homem-ambiente-máquina) o homem, mediante a aplica-
ção de conhecimentos de psicologia, anatomia, fisiologia, antropometria, toxicologia, biomecânica; a má-
quina, com conhecimentos de desenho industrial, engenharia mecânica, eletrônica, informática e gerência 
industrial; e o ambiente, através de adequação de fatores como iluminação, temperatura, ruídos e cores.

CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E BANCO DE 
DENTES
ISIS REGINA CYPRIANO DE MELO; DÉBORA VENÂNCIO FEITOZA; ANA 
CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO; FÁBIO BARBOSA DE SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:isismel@gmail.com

Palavras-chave: ética odontológica; exposição a agentes biológicos; transplante de tecidos

Os Bancos de Dentes Humanos (BDH) exercem importante função para o recebimento, tratamento e for-
necimento de dentes humanos destinados à aprendizagem e/ou à pesquisa. No entanto, existe uma lacuna 
no que diz respeito ao funcionamento e finalidade junto à comunidade acadêmica. No presente trabalho, foi 
feita uma pesquisa para avaliar a percepção e os conhecimentos dos alunos do quinto ao décimo períodos do 
curso de Odontologia em relação à doação de órgãos e banco de dentes. Através de um estudo exploratório, 
foram aplicados 120 formulários com respostas de múltipla escolha. Após a realização das entrevistas, os 
formulários (120) foram agrupados conforme o período letivo e os dados tabulados e analisados através 
de estatística descritiva e inferencial (α=5%), empregando-se como ferramentas de avaliação os progra-
mas SPSS 13.0 para Windows e Excel 2003. Para verificar a existência de associação, foram utilizados 
os testes Qui-Quadrado e o teste Exato de Fisher para as variáveis categóricas. Constatou-se que 93,3 % 
dos alunos tinham conhecimento sobre o que é um banco de dentes e 78,3% sabem que a UFPE tem um 
banco de dentes em funcionamento. Quanto à aquisição dos dentes, apenas 10,8% apontaram o BDH como 
fonte dos órgãos. Observou-se que os estudantes de Odontologia da UFPE possuem um conhecimento 
insuficiente sobre o Banco de Dentes Humanos e muitos ainda desconhecem o seu funcionamento dentro 
da Universidade, podendo levar à aquisição dos dentes por outros mecanismos de coleta de órgãos. Deste 
modo, mostra-se necessária uma divulgação maior do BDH, tanto na mídia como dentro das Universidades 
e órgãos públicos, visando uma incorporação do ato de doar e receber órgãos dentários, através de uma via 
legal devidamente organizada e estruturada. Os estudantes e os leigos devem ter conhecimento da estrutura 
de um BDH e do seu funcionamento para divulgação de atos de doação de órgãos dentários regulamentada 
pelas leis que asseguram a doação de órgãos. 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO AFT NAS CLÍNICAS DA FOP
JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ALISON MENDES SILVA DE MELO; ANA 
RAQUEL ROCHA; PEDRO IGOR FERREIRA; CHARRY ALVES DA SILVA; NEL-
SON RUBENS MENDES LORETTO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP-UPE), CAMARA-
GIBE, PE, BRASIL.
e-mail:jardesonjoaquim@gmail.com

Palavras-chave: avaliação ergonômica; ambiente físico de trabalho; clínicas da fop-upe

AFT ou ambiente físico  de  trabalho é o espaço onde um  profissional  desenvolve suas atividades laborais 
e que deve ter  como características principais a eficiência, o conforto e a segurança. A pesquisa proposta 
tem como objetivo avaliar o AFT das clínicas da FOP nas variáveis: 1) iluminação,  2) temperatura,  3) ruí-
dos,  4) cores e 5) cubagem. Na iluminação serão avaliadas a iluminância geral e dos refletores odontológi-
cos com o uso do aparelho LX-102  (luxímetro)  para medir o nível de iluminação. Este equipamento mede 
163 x 70 x 30 mm e pesa 220g. Possui um display (visor) de 13mm ou 0,5 polegadas de cristal líquido com 
potência de 006 P DC 9V. A medição se dá na unidade lux (que corresponde à iluminância média produzida 
pelo fluxo luminoso de 1 lúmem numa superfície de 1m2 de área), operando numa temperatura que varia de  
00  a  500°C ou de 320 a 1220°F. A temperatura será medida em cada ambiente clínico em dois momentos 
distintos, às 09 horas e às 15 horas, com auxílio de termômetro a álcool com escala entre 10°C e 150°C. Os 
ruídos serão avaliados através do decibelímetro tipo 2  dl-4020 medidor de nível de pressão sonora digital 
em Conformidade: IEC  651 Tipo  2 e ANSI S1.4 Tipo 2 e escalas: 30 a 100 dB / 60 a 130 dB. As cores 
serão avaliadas pelo método da observação direta de primeira impressão, relativas às paredes, ao piso e ao 
teto, como também a do equipamento odontológico. Para a avaliação da cubagem será utilizada uma trena  
profissional de 30m para medir comprimento, largura e altura (pé direito), bem como a área ocupada por 
cada consultório odontológico. Será considerado variável independente o tipo de atividade clínica exercida 
no AFT. Os resultados serão comparados com trabalho semelhante realizado em 1995.

CONHECIMENTO DE BIOÉTICA NOS ESTUDANTES DO CURSO DE ODONTO-
LOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
MARCELA GOMES LOPES1; JULIANA LOURENÇO VERAS1; TATIANA PAULA 
SILVA1; PATRICIA ZARZAR2

1.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFMG, BELO HORIZONTE, MG, 
BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: bioética; odontologia; ensino superior

O estudo da bioética e sua aplicabilidade no exercício da profissão constituem ponto fundamental na for-
mação do jovem profissional que irá se deparar com os dilemas éticos que cercam o cirurgião-dentista na 
sua atividade laborativa e ensejam reflexões prévias para atitudes coerentes com os preceitos éticos atuais, 
sendo de grande importância investigar os conhecimentos dos estudantes de Odontologia sobre bioética. 
O objetivo foi comparar o conhecimento sobre bioética entre os graduandos do 2º e 10º períodos do Curso 
de Odontologia da Universidade de Pernambuco. Tratou-se de um estudo exploratório comparativo com 
abordagem quantitativa. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Agamenon Maga-
lhães, Recife/PE nº 04907/2010. A população foi composta por 69 estudantes de ambos os sexos com idades 
entre 16 a 29 anos. Para coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas, abordando os 
temas: ética e bioética na odontologia. Os dados foram analisados pela estatística descritiva e comparativa. 
Dos 63 estudantes 43 eram do 2º período e 29 eram do 10º período, deste total, 42 eram do sexo feminino e a 
maioria pertencia à faixa etária de 21 a 25 anos (47,6%). Houve predominância da religião católica (49,2%). 
Com relação ao conhecimento sobre bioética observou-se que ambos os períodos consideram a disciplina 
de bioética muito importante para sua formação profissional; devendo esta ser ministrada no início do curso 
para a maioria dos estudantes. Verificou-se concordância dos achados em ambos os grupos pesquisados que 
reconhecem a importância da disciplina de bioética e sua aplicabilidade na aquisição de conhecimentos es-
pecíficos, norteadores de uma conduta ética e moralmente adequada no exercício da profissão odontológica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SO-
BRE AS MANIFESTAÇÕES ORAIS DAS DROGAS DE ABUSO
LÍDIA AUDREY ROCHA VALADAS MARQUES; MÁYRA FURTADO DIAS FIL-
GUEIRA THÉ; MAHARA COELHO CRISÓSTOMO MIRANDA; MELISSA ALE-
XANDRA DA ROSA COSTA; JULIANA LOPES TEIXEIRA; FRANCISCA CLÉA 
FLORENÇO DE SOUSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:lidiavaladas@gmail.com

Palavras-chave: drogas; lesões; estudantes

O abuso de drogas é um fenômeno bem antigo na história da humanidade e hoje se constitui em um grande 
problema de saúde pública no mundo inteiro, com sérias consequências pessoais e sociais no futuro das pes-
soas e de toda a sociedade. Dados epidemiológicos revelam, que o consumo de álcool e de outras drogas, 
vem crescendo entre os jovens. Entre as alterações fisiológicas do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, 
encontram-se as manifestações orais. Os indivíduos usuários de drogas apresentam uma alta prevalência 
de lesões bucais quando comparados com a população geral. Diante do desconhecimento do assunto pela 
maioria das pessoas, ministrou-se uma aula de abordagem clínica dessas manifestações, a fim de melhorar 
a formação dos adolescentes na temática abordada e mensurar o nível de conhecimento prévio e o apren-
dizado obtido. Participaram do curso 62 estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e particulares, 
que se submeteram ao mesmo teste antes e após a aula ministrada. O questionário aplicado era composto 
de 15 questões de múltipla escolha referentes às manifestações orais das drogas de abuso. A análise dos 
dados revela que a taxa de acerto ficou em torno de 47% (pré-teste) e de 66% (pós-teste). O resultado das 
atividades executadas mostrou-se eficaz, sendo o aprendizado dos alunos satisfatório, uma vez que houve 
uma diferença percentual significativa entre os dois testes. Através desse relato, concluiu-se que os escola-
res absorveram os conceitos básicos sobre os malefícios causados pelas drogas de abuso na cavidade oral. 
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P187 QUALIDADE DA ÁGUA EM UNIDADES DE TRABALHO ODONTOLÓGICO: 
CONTAMINAÇÃO INVISÍVEL?
MARCELA CORTE REAL FERNANDES; PAULA BAPTISTELLA LIMA; THIA-
GO GUTEMBERG LOPES DE OLIVEIRA; GLÍCIA MARIA TORRES CALA-
ZANS; FÁBIO BARBOSA DE SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cela_cortereal@hotmail.com

Palavras-chave: bactérias heterotróficas; infecções cruzadas; consultórios odontológicos

A água representa um recurso fundamental para a realização de diversos procedimentos odontológicos e 
um substrato ideal para o crescimento microbiano, possibilitando a deflagração de infecções cruzadas no 
ambiente ambulatorial. Avaliar a qualidade da água utilizada em consultórios odontológicos de unidades 
públicas de saúde do município do Cabo de Santo Agostinho através da quantificação de bactérias hetero-
tróficas. A análise da água foi realizada em 50% das unidades municipais de saúde com serviço odontológi-
co, selecionadas aleatoriamente, das quais foram obtidas amostras provenientes das torneiras presentes nos 
consultórios (Grupo1), dos reservatórios do equipo (Grupo 2) e das seringas tríplices (Grupo 3). De cada 
ponto de interesse foram coletados 100 ml de água em recipientes estéreis, por um único operador, os quais 
foram encaminhados para a Universidade Federal de Pernambuco para análise no Laboratório de Processos 
Fermentativos do Departamento de Antibióticos do Centro de Ciências Biológicas. Após diluição e homo-
geneização, as amostras foram inseridas no meio Plate Count Agar (PCA) e colocadas na estufa biológica 
(35°C). Após 48 horas um único operador realizou a contagem das unidades formadoras de colônias por 
mililitros (UFC/mL), com o auxílio de lupa. A estatística descritiva mostrou as seguintes médias: Grupo 1 
= 59 UFC/ml; Grupo 2 = 18.917 UFC/ml; Grupo 3 = 33.577 UFC/ml. A água, coletada nas torneiras, dis-
ponível para uso no ambiente odontológico de todas as unidades de saúde estudadas mostrou-se dentro dos 
padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde (até 500 UFC/ml). No entanto, as amostras 
de água provenientes do reservatório da cadeira odontológica e da seringa tríplice revelaram-se muito 
acima do padrão, demonstrando a necessidade urgente de adequado treinamento das equipes de trabalho 
odontológico para o combate de possíveis infecções provenientes das linhas de água.

CÂNCERES DA BOCA E FARINGE EM ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS 
RESIDENTES EM CAPITAIS BRASILEIRAS
MARIA JULIETY SIQUEIRA; ITANA RAQUEL SOARES DE SOUZA; SHIRLEY 
SUELY SOARES VERAS MACIEL; WAMBERTO VIEIRA MACIEL
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:juliety_siqueira@hotmail.com

Palavras-chave: neoplasias bucais; neoplasias faríngeas; hospitalização

Cânceres da boca e faríngeo configuram um problema de saúde pública, ratificado em estudos internacio-
nais e nacionais. Objetivou-se descrever a morbimortalidade por estes cânceres em adolescentes, adultos 
e idosos residentes nas capitais brasileiras, em 2009, bem como as despesas decorrentes das internações. 
Realizou-se um estudo descritivo com dados secundários sobre internação hospitalar registrada nos hospi-
tais brasileiros participantes ou conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foram registrados 1.963 
internações e 229 óbitos. O sexo masculino (63,1%), a raça parda (47,0%) e pessoas de 65 a 74 anos 
(58,5%), foram os mais acometidos. Os coeficientes de morbidade, morbidade proporcional e coeficiente de 
internação hospitalar no sexo masculino foram mais altos em Recife e Maceió (adolescentes e idosos) e em 
Maceió e Cuiabá (adultos) e, no sexo feminino, foram em Vitória e Recife (adolescentes), Maceió e Recife 
(adultos) e Palmas e Maceió (idosos). Despesas hospitalares totalizaram R$ 2.452.617,00, sendo 60,8% 
gastos com idosos. Os gastos públicos foram maiores em São Paulo, Recife e Curitiba. As maiores médias 
de permanência hospitalar, por faixa etária, foram verificadas em São Luis e Aracaju (idosos), Palmas e 
Belo Horizonte (adultos) e Porto Velho e Campo Grande (adolescentes) e, as maiores taxas de mortalidade, 
em Campo Grande (adolescentes), Teresina e Florianópolis (adultos) e Boa vista (idosos). Há diferenças na 
morbimortalidade hospitalar por cânceres da boca e faringe entre os grupos estudados e entre as capitais de 
residência, o tempo de permanência hospitalar e os valores pagos pelo SUS.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ODONTOLÓGICA ENVOLVENDO TERA-
PIAS ALTERNATIVAS
MIKAELE PESSOA ARYELLE; RAULISON VIEIRA DE SOUSA; RENNALY DE 
FREITAS LIMA; TAIS MOURA SALVADOR; VANDA SANDERANA MACÊDO 
CARNEIRO; DARLENE CRISTINA RAMOS ELOY DANTAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:lelinhajp@hotmail.com

Palavras-chave: métodos terapêuticos; pesquisa em odontologia; terapia alternativa

O emprego de terapias alternativas nos protocolos médicos tem se tornado cada vez mais objeto de estudos, 
sendo fundamentada, principalmente, pela eficácia terapêutica já observada empiricamente pela população. 
Em relação ao emprego destas terapias na Odontologia, as pesquisas têm aumentado nos últimos anos de-
vido à busca por novas opções de tratamento com maior atividade farmacológica, menor toxicidade, além 
da possibilidade de valores mais acessíveis à população para a prevenção e tratamento de diversas doenças 
bucais. O presente estudo objetivou determinar o perfil da pesquisa odontológica que envolve terapias 
alternativas. Foi realizado um levantamento que teve como universo todos os resumos publicados nos 
livros dos anais da 20ª a 27ª reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO, 
período de 2003-2010). A amostra compreendeu os estudos experimentais envolvendo terapias alternativas, 
totalizando 423 trabalhos. Como resultado, observou-se aumento no número de publicações desta natureza 
com o passar dos anos, variando de 3,09% no ano de 2003 para 24,58% no ano de 2010. Dentre as terapias 
alternativas estudadas, 52% dos estudos testavam o uso de fitoterápicos, seguido pela laserterapia (45,4%) 
e acupuntura, representando apenas 2,6%. A atividade antimicrobiana (40,4%) foi a finalidade terapêutica 
mais testada e, quanto ao método, a maioria dos estudos foi in vivo (53%), havendo predomínio de expe-
rimentos em animais (63,6%). As áreas de Cirurgia (25,1%) e Semiologia oral (21,1%) concentraram o 
maior número de estudos. A região sudeste foi responsável por 65,7% dos estudos. Concluiu-se que, na 
Odontologia, estudos envolvendo terapias alternativas têm sofrido incrementos consideráveis com o passar 
dos anos, sendo predominantes nas áreas de Cirurgia e Semiologia oral. A fitoterapia figura como o assunto 
de maior enfoque, sendo importante salientar o número significativo de estudos in vivo.

O PAPEL DA ODONTOLOGIA LEGAL NO EXAME DO CORPO DE DELITO
NAIARA DOS SANTOS TABOSA1; BRUNA GUERRA VASCONCELOS1; ISABEL 
LARISSA FARIAS BARRETO1; TATIANA RODRIGUES DE SOUSA SILVA1; DA-
NIELLE LAGO BRUNO DE FARIA2

1.FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL; 2.FACULDADE, CARUARU, 
PE, BRASIL.
e-mail:nai_tabosa@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; odontologia; corpo de delito

De acordo com a Resolução 22/2001 do Conselho Federal de Odontologia, a especialidade que tem como 
objetivo atuar na pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir indiví-
duos vivos ou mortos, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando em lesões parciais ou totais, reversíveis 
ou irreversíveis, é a Odontologia Legal. As áreas de competência para atuação do especialista em Odon-
tologia Legal incluem trabalhar em foro cível, criminal e trabalhista, realizando perícias de identificação, 
de lesões corporais, de responsabilidade profissional e em acidentes de trabalho. As lesões provocadas ou 
geradas no corpo humano necessitam de um exame denominado de corpo de delito. Este visa fornecer à 
autoridade policial ou judicial informações sobre a gravidade ou não de um caso. Se a injúria acometer 
o aparelho estomatognático, este deve ser realizado por um perito odontolegista. Estudos afirmam que 
os indivíduos mais acometidos são do sexo masculino e as principais lesões são geradas por socos, atro-
pelamentos e acidentes automobilísticos. A área da face mais atingida é a região anterior da maxila e os 
dentes mais envolvidos são os incisivos superiores, estes em geral são acometidos por fraturas coronárias, 
mobilidade e avulsões. O objetivo desse trabalho é mostrar a importância da odontologia legal no exame 
de corpo de delito. Conclui-se que o profissional mais qualificado para avaliação de um dano ao nível do 
aparelho estomatognático é aquele com formação odontológica e jurídica; desta forma o odontolegista é o 
profissional mais indicado no exame de corpo de delito nos Institutos Médicos Legais.

EROSÃO DENTAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA
YÊSKA PAOLA COSTA AGUIAR; RENALLY CRISTINE CARDOSO LUCAS; FÁ-
BIO GOMES DOS SANTOS; ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:renallylucas@hotmail.com

Palavras-chave: erosão dentária; diagnóstico; epidemiologia

O desgaste dental é frequentemente diagnosticado na prática clínica odontológica atual, podendo ocorrer 
de várias formas e atingir regiões dentais específicas. Quando a perda progressiva do tecido duro do dente é 
ocasionada pela ação direta de substâncias químicas ácidas sobre a superfície dentária exposta na cavidade 
bucal, a chamamos de erosão dentária. A saliva possui papel importante na instalação e evolução da erosão 
dental, pois possui a função de equilíbrio do pH oral por meio do intercâmbio de íons cálcio e fosfato. Este 
processo é denominado “efeito tampão da saliva”, capaz de modificar, em poucos minutos, a acidez do 
meio bucal. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura recente, abordando aspectos 
referentes à erosão dental. Para tanto, fez-se um levantamento bibliográfico através da busca eletrônica nas 
bases de dados LILACS, MEDLINE e Scielo de artigos completos publicados entre os anos de 2005 a 2011, 
redigidos nos seguintes idiomas: português, inglês e espanhol. Foram selecionadas 41 publicações que 
atenderam a todos os critérios pré-definidos. A partir dos achados, observa-se que fatores intrínsecos como 
o suco gástrico presentes na cavidade bucal, resultantes de transtornos alimentares como anorexia e bulimia 
nervosa e/ou extrínsecos como os produtos industrializados com baixo pH, ingeridos habitualmente, são 
responsabilizados pela erosão dentária. Ressalta-se a importância do controle pelo cirurgião-dentista desta 
lesão não cariosa como indicativa de transtornos alimentares e/ou dietas inadequadas.

LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM CIRURGIÕES-
-DENTISTAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DE 
PERNAMBUCO
RENATA LAÍS XAVIER SANTOS; EDMILSON ZACARIAS DA SILVA JÚNIOR; 
ANDREANA BRAGA DE MORAIS MALOUF; RICHARD RIBEIRO ALONSO DE 
ANDRADE; EMANUEL SÁVIO DE SOUZA ANDRADE
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:renata_lais@hotmail.com

Palavras-chave: lesão por esforço repetitivo; cirurgiões-dentistas; ler/dort

As LER/DORT (Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho) re-
presentam patologias relacionadas ao trabalho caracterizadas por esforços repetitivos que acomete grupos 
musculares durante o exercício profissional. Entre as classes profissionais acometidas por essas patologias 
estão os cirurgiões-dentistas, os quais, ao exercerem suas atividades, realizam diversos movimentos repe-
titivos, resultando na compressão mecânica das estruturas localizadas na região dos membros superiores 
e estruturas adjacentes, agravados por vícios posturais e, na maioria dos casos, trabalho sob pressão em 
relação tempo/produtividade. O presente estudo, do tipo censitário, objetivou, através da análise de 44 
questionários, avaliar a ocorrência das LER/DORT em cirurgiões-dentistas da Clínica Odontológica da 
Polícia Militar Pernambuco. Os resultados apontaram que a maioria (84,1%) afirmou sentir alguma dor 
óssea, sendo as regiões mais citadas: costas, pescoço, mão e ombro; Ocasionando, portanto, a necessidade 
de afastamento do trabalho por 37,2% dos pesquisados; a necessidade de fazer uso de algum tipo de medi-
camento para o alívio da dor (37,8%) e 62,2% já foi submetido a algum tratamento para dor osteomuscular. 
Os resultados do presente estudo evidenciam a necessidade de conscientização e orientação dos profissio-
nais para a prevenção de LER/DORT estabelecendo medidas e métodos que auxiliem a manutenção de seu 
bem-estar físico, mental e psicossocial.   
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PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS DA AACA
WENDEL DE MOURA SILVA; RONALDO LINS CAVALCANTE; ISABEL CRISTI-
NA DE OLIVEIRA LORENA; EURÍDICE DE OLIVEIRA LORENA; MICHELLE 
DE ALICRIN MOURA; PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:wendelmoura555@hotmail.com

Palavras-chave: saúde pública, saúde bucal, pacientes 

A Odontologia Social promove e desenvolve ações preventivas e educativas para o controle da saúde bucal 
da população, visando as mudanças de comportamento necessárias à manutenção e aquisição da saúde. 
Criar condições que favoreçam a redução de cárie em crianças e adolescentes da AACA. Reorganizar a 
atenção em saúde bucal nas crianças na promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores de 
risco bucal. Conscientizar os responsáveis da instituição na realização de ações de saúde bucal rotineira. 
As ações foram realizadas no Centro Educativo AACA (Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente), 
Escola Municipal Frei Tadeu e na FOR Bongi, localizados no Bairro de Santo Amaro, Recife–PE, conheci-
do como Ilha Santa Terezinha, com crianças de faixa etária de 2 a 12 anos. As atividades foram realizadas 
através de palestras educativas com cartazes, músicas e oficinas lúdicas com a finalidade de reeducar a 
higienização bucal enfatizando a importância da escovação, da alimentação e da frequência ao dentista. 
Observou-se que a proposta realizada pela equipe apresentou como resultado aspectos positivos, visto que 
a interação com o grupo infantil foi harmônico devido às respostas obtidas pelas crianças que mostraram 
interesse e dedicação além da notória motivação para continuarem a abordagem feita pelo grupo. Fica 
claro, portanto, que as abordagens odontológicas que visam à prevenção, promoção, ajudam a contribuir na 
melhoria da qualidade de vida da população. Dessa forma é de extrema importância o incentivo contínuo 
à educação bucal para minimizar os efeitos negativos relacionados a patologias bucais. A integração da 
criança neste contexto  reflete  em um sorriso brilhante e saudável.

A DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA E SUA IMPORTÂNCIA: REVISÃO DE 
LITERATURA
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA1; EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE 
LIMA1; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA1; ILO RÚBIO FERRAZ JÚNIOR1; 
SUZANA CÉLIA DE A. S. CARNEIRO2; JEFFERSON LUIZ FIGUEIREDO LEAL2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), RECIFE, PE, BRA-
SIL; 2.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE), RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tassialleal@gmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; prontuários; aspectos éticos

Para fins clínicos, administrativos e legais, o cirurgião-dentista (CD) deve registrar as atividades realizadas 
em um paciente através da documentação odontológica. O tratamento odontológico pode ser considerado 
uma atividade complexa, pois a relação profissional/paciente abrange questões éticas, jurídicas e adminis-
trativas que acabam por exceder os aspectos técnicos dos procedimentos clínicos. Sendo assim, o prontu-
ário odontológico é um importante fator nesta relação que contém informações de interesse para as duas 
partes. Destacar a importância da elaboração, preenchimento e arquivamento do prontuário odontológico 
sob aspectos éticos e legais envolvidos. O prontuário é importante para o CD, por ser um documento 
capaz de prestar esclarecimentos fora do consultório odontológico, por relatar as condições pregressas 
e atuais da cavidade bucal do paciente, podendo ser requisitado em auditorias odontológicas, processos 
civis, criminais e na identificação de indivíduos. A preocupação com o prontuário pode ser creditada pelo 
maior conhecimento que as pessoas adquiriram sobre os seus direitos e deveres, tornando assim, a antiga 
relação de confiança entre o cirurgião=dentista e o paciente, em uma relação meramente contratual. Uma 
documentação odontológica adequada deverá conter todos os atos realizados no atendimento do paciente, 
planos de tratamento, além de outras informações necessárias ao bom andamento do tratamento. O pron-
tuário odontológico não deve ser tratado como um simples preenchimento de ficha clínica. Um prontuário 
completo, com a assinatura do paciente presente junto a cada procedimento realizado é fundamental para 
a proteção legal do CD, sendo um elemento de prova, pois o seu preenchimento adequado pode facilitar a 
comprovação dos atos praticados pelo profissional e evitar processos judiciais.

SÍNDROMES DE INTERESSE ODONTOLÓGICO
PRISCILA HAWANA ALVES DA SILVA1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; GEOR-
GE BORJA DE FREITAS3; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; ADRIA-
NO LIMA GARCIA5; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO5

1.UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA, PB, 
BRASIL; 2.UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 
3.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 5.UNIT - 
UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:adrianogarcialima@gmail.com

Palavras-chave: síndromes; cirurgião-dentista; estomatognático

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre quatro síndromes com manifestações 
estomatognáticas, quais sejam as síndromes de Sjögren, Eagle, Melkersson-Rosenthal e Behçet. A síndro-
me de Sjögren é uma doença inflamatória crônica auto-imune das glândulas exócrinas caracterizada por 
ceratoconjuntivite seca e xerostomia, que pode ocorrer isolada (primária) ou associada com outra doença 
do tecido conjuntivo (secundária). A síndrome de Eagle decorre da mineralização do processo estilóide do 
temporal manifestando-se com dor facial vaga; sensação de corpo estranho na garganta; disfonia, disfagia, 
otalgia, cefaléia, tontura e síncope. A síndrome de Melkersson-Rosenthal é uma doença granulomatosa não-
-caseosa, rara e de etiologia desconhecida, sendo mais comum em adultos jovens. Caracteriza-se pela tríade 
edema labial/facial, língua fissurada e paralisia facial que está presente de modo completo em menos de 
20% dos casos. A manifestação isolada mais comum é o edema labial crônico e recorrente que leva à fibrose 
e edema permanente também chamada de queilite de Miescher ou queilite granulomatosa. A síndrome de 
Behçet é uma doença inflamatória que afeta múltiplos sistemas do corpo cuja etiologia é desconhecida 
que se manifesta basicamente por ulcerações aftosas recorrentes, lesões cutâneas, úlceras genitais, uveíte 
e diversas outras manifestações sistêmicas menos comuns. Caracteriza-se por uma apresentação através 
de ataques agudos recorrentes e não por uma apresentação crônica. É muito importante que o cirurgião-
-dentista, como profissional de saúde que pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar, tenha pleno 
conhecimento das características clínicas e das possíveis alterações estomatognáticas que fazem parte das 
síndromes, sejam elas genéticas ou não, de modo a oferecer aos seus pacientes um correto diagnóstico e 
tratamento, sem com isso causar danos à saúde sistêmica dos mesmos.

ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS DE HEMOSTASIA
PRISCILA HAWANA ALVES DA SILVA1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; GEOR-
GE BORJA DE FREITAS3; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; ADRIA-
NO LIMA GARCIA5; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO5

1.UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA, PB, 
BRASIL; 2.UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 
3.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 5.UNIT - 
UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:adrianogarcialima@gmail.com

Palavras-chave: hemostasia; discrasias sanguíneas; anticoagulantes

Para a realização de procedimentos cirúrgicos odontológicos os cirurgiões-dentistas precisam entender 
como avaliar, diagnosticar e controlar alterações no processo de hemostasia. Além disso, o sistema esto-
matognático apresenta manifestações de diversas patologias que acometem o sistema sanguíneo, sendo os 
pacientes com distúrbios de hemostasia considerados portadores de necessidades especiais, que demandam 
para o seu atendimento odontológico um amplo conhecimento do profissional, bem como uma ação multi-
disciplinar. Por outro lado, pacientes fazendo uso de terapêutica anticoagulante vêm se tornando cada vez 
mais frequente, consequentemente aumentando a ocorrência nos consultórios odontológicos de pacientes 
que fazem uso deste tipo de medicação. O objetivo deste estudo é discutir sobre sangramentos bucais (cas-
cata de coagulação, patologias hematogênicas hereditárias e adquiridas) e propor um protocolo para atendi-
mento odontológico (avaliação clínica e laboratorial) e para procedimentos nos casos de urgência (controle 
químico e mecânico), envolvendo pacientes portadores de discrasias sanguíneas. Um dos protocolos mais 
recomendados é aquele que preconiza a manutenção da terapia anticoagulante, enfatizando a utilização de 
hemostáticos locais. Faz-se necessária a padronização nos métodos de avaliação do paciente com relação ao 
seu nível de anticoagulação através do INR ou TP. Concluiu-se que devido aos procedimentos invasivos e 
cruentos exercidos num consultório odontológico, o cirurgião-dentista deve estar atento aos problemas san-
guíneos dos seus pacientes. Mesmo estando este profissional capacitado a levantar suspeitas diagnósticas 
e a atuar no controle dos sangramentos bucais, deve ser solicitado o auxílio do Hematologista sempre que 
houver dúvidas quanto ao diagnóstico ou para a cura e controle das disfunções sanguíneas.

SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO NA PRÁTI-
CA CLÍNICA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
ADRIANO WILLIAMS MELO MENEZES1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; 
LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO3; SUZANE RODRIGUES JACINTO1; 
THIAGO DE SANTANA SANTOS4; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL; 4.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
e-mail:awmene@hotmail.com

Palavras-chave: ardência; dor; xerostomia

Síndrome de Ardência Bucal (SAB) é definida como a sensação de ardor ou dor na mucosa oral com ne-
nhuma anormalidade no exame clínico ou em exames complementares. Ela geralmente ocorre em mulheres 
entre a quinta e sétima décadas, particularmente após a menopausa. O objetivo deste trabalho é apresentar 
uma revisão da literatura sobre os aspectos clínicos e abordagens para alcançar o diagnóstico desta síndro-
me. A Associação Internacional para o Estudo da Dor identificou a Síndrome de Ardência Bucal como uma 
entidade nosológica distinta caracterizada por episódios de dor com duração mínima de 4 a 6 meses. Esta 
dor pode ser intensa, mas normalmente tem uma qualidade diferente em comparação com a pulpite. Os 
pacientes podem apresentar sintomas sensoriais (dor em queimação, disestesia, hiperalgesia) envolvendo 
principalmente a língua, mas podem ocorrer, também, em palato duro, lábios e rebordos alveolares. Alguns 
pacientes relatam disgeusia, xerostomia e diminuição do paladar. Esses e outros sintomas têm sido mais 
comumente relatados por ocorrer de forma espontânea, na ausência de fatores desencadeantes. Alterações 
psicológicas também podem estar presentes. Para o diagnóstico diferencial desta síndrome com outras 
desordens são necessários alguns exames como sialometria, biópsia de língua ou de glândula salivar menor 
de lábio e/ou exames hematológicos. Concluiu-se que a síndrome da ardência bucal é uma condição pro-
vavelmente de origem multifatorial, muitas vezes idiopática, sendo que sua etiopatogenia permanece uma 
incógnita e provavelmente decorrente da interação entre fatores locais, sistêmicos e psicogênicos. Apesar 
de ainda não haver consenso na literatura sobre todos os critérios diagnósticos e sobre a classificação da 
síndrome, o cirurgião-dentista deve incluir está síndrome entre suas hipóteses diagnósticas quando o pa-
ciente se queixar de dor difusa em queimação na língua ou em toda boca, frequentemente associada com 
disgeusia ou xerostomia.

PROJETO ASA BRANCA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER BUCAL
ALBERTO JOSÉ OLIVEIRA VIEIRA; RAMON LUIS GOMES GUIMARAES; 
CLAUDIONOR JULIÃO FILHO; AMARO MANO NETO; BLLEDSONN ALVES 
FERREIRA; UOSTON HOLDER DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:albertinhovieira@hotmail.com

Palavras-chave: câncer de boca; lesões orais; asa branca

O câncer bucal tem preenchido espaço cada vez maior dentre as incidências de doenças degenerativas 
no Brasil e no mundo. Em nosso país, ele ocupa o 6º lugar entre as neoplasias malignas que mais levam 
a óbito. Os principais fatores de risco para seu aparecimento são: consumo excessivo de bebidas alcoóli-
cas, tabagismo, alimentação e higiene bucal precárias, exposição excessiva a radiação e uso de próteses 
mal adaptadas, podendo estar associados a uma predisposição genética existente. O Projeto Asa Branca: 
programa de prevenção e combate ao câncer de boca é um projeto de extensão, buscativo, com visitas 
domiciliares. Até o momento já foram 51 municípios visitados, com a realização de 81 campanhas, dis-
tribuídas nos estados de Pernambuco, da Paraíba e no alto sertão Sergipano, no município de Canindé de 
São Francisco. Identificando a prevalência de manifestações patológicas de lesões bucais, integrando ações 
de prevenção e tratamento do câncer bucal, diagnosticando, tratando e proservando pacientes portadores 
de lesões cancerizáveis ou malignas, realizando um levantamento epidemiológico para caracterização da 
prevalência das lesões bucais, o Projeto prepara os alunos da Faculdade de Odontologia de Caruaru (FOC) 
para o reconhecimento dessas lesões em suas fases iniciais, favorecendo a um tratamento efetivo e ideal. 
Para a realização de uma campanha, é necessário que a Prefeitura do município encaminhe uma solicitação 
ao coordenador do Projeto Asa Branca. Após uma análise feita pela coordenação, quando o município tem 
condições adequadas, é agendada uma data para a realização da atividade. No desenvolvimento das cam-
panhas, são distribuídos os alunos em dez a vinte equipes, compostas de quatro a cinco componentes, além 
de dois Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para visitas domiciliares nas diversas áreas de atendimento, 
sob responsabilidade das ESFs. Cada campanha está constituída por cinquenta a cem alunos, do terceiro ao 
décimo período e de professores da equipe docente da Faculdade.
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P199 ESTOMATITE ULCERATIVA NECROSANTE EM PACIENTE PORTADOR DE 
HIV
ANA CATARINA IMBELLONI VASCONCELOS; ANA TEREZA DA COSTA AMA-
RAL; IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE 
TAVARES CARVALHO; JAIR CARNEIRO LEÃO; LUIZ ALCINO GUEIROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cimbelloni@gmail.com

Palavras-chave: aids; doença periodontal; estomatite ulcerativa necrosante

A AIDS caracteriza-se pela severa imunossupressão do hospedeiro, tornando-o susceptível a uma pletora 
de alterações clínicas locais e sistêmicas. Alterações orais são frequentes na infecção pelo HIV, sendo as 
manifestações periodontais nas formas úlcero-necrosantes, as mais comuns. Eventualmente estas podem 
evoluir para tipos clinicamente mais relevantes, quando se mostram associados exposição óssea, necrose 
de fáscia muscular e tecidos moles orais, num quadro de estomatite ulcerativa necrosante. O objetivo é 
relatar um caso de estomatite ulcerativa necrosante em paciente portador de AIDS em estágio avançado. 
Paciente do sexo masculino, 34 anos, portador de HIV há 15 anos, foi encaminhado pelo Serviço de Infec-
tologia do HC-UFPE ao Serviço de Estomatologia da UFPE com queixa de dor oral e placas brancas na 
gengiva superior e inferior. Sua história médica incluía infecção pelo HIV e vários episódios de abandono 
do tratamento, com agravamento do grado sistêmico. Ao exame físico, o paciente apresentava caquexia, 
perda de peso, odinogafia, febre e linfadenopatia cervical, com dor intensa em toda boca. A avaliação oral 
evidenciou presença de placas brancas destacáveis em toda extensão da gengiva superior e inferior e, após 
remoção, observou-se necrose de tecido muscular e exposição óssea significativa, num quadro compatível 
com estomatite ulcerativa necrosante. O material removido foi encaminhado para análise microscópica, e 
mostrou presença de tecido necrótico, confirmando o diagnóstico. O paciente foi tratado pela infectologia 
com metronidazol, clindamicina e amoxocilina+clavulanato, e sem evolução, veio a óbito após 20 dias. 
As manifestações orais da infecção pelo HIV podem assumir aspectos importantes quando há um pobre 
controle clínico da doença. O cirurgião-dentista participa ativamente do manejo clínico destes pacientes, 
ajudando a definir o diagnóstico e a conduta clínica das lesões orais, além de prevenir seu surgimento.

PERFIL DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
PERNAMBUCO ACERCA DO CÂNCER DE BOCA, FATORES DE RISCO, PRE-
VENÇÃO E AUTO-EXAME
ANA PAULA DE MEDEIROS1; ELIZABETH AZEVEDO SOARES1; AURORA 
KARLA DE L. VIDAL2

1.TJPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elizabeth_soares@uol.com.br

Palavras-chave: câncer bucal; auto-exame; prevenção

A Prevenção e o Combate ao Câncer de Boca estão inseridos nas ações do programa Odontolegal, do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco, que desenvolve ações diagnósticas e preventivas de caráter permanente. 
Objetivando verificar o conhecimento de servidores e magistrados acerca do câncer de boca, fatores de 
risco, auto-exame, prevenção, diagnóstico e tratamento, a partir de fevereiro de 2011, foi realizado estu-
do com 425 servidores e magistrados lotados no Palácio da Justiça. Após a explicação sobre o projeto e 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido foi aplicado um questionário fechado, no local 
de trabalho dos servidores e, imediatamente, após a obtenção dos dados foram desenvolvidas atividades 
educativas / preventivas de esclarecimento sobre a doença, fatores de risco, de prevenção e auto-exame e, 
ao final, foram coletados depoimentos sobre as atividades realizadas. Realizada análise estatística descritiva 
dos dados, houve predomínio de 58,36% do sexo feminino, com ensino superior, idade média entre 30 e 40 
anos, com renda familiar de mais de 4 salários mínimos. Embora 92,49% tenham afirmado haver ouvido 
falar sobre a doença, não souberam associar corretamente os fatores de risco. O auto-exame da boca era 
desconhecido para 47,53% da amostra e 78,16% revelaram não saber realizá-lo. Uma parcela representativa 
dos pesquisados no TJPE sabem que o câncer pode acometer a boca, entretanto, desconhecem as medidas 
preventivas e os fatores de risco. Esses achados reforçam a necessidade de ações permanentes de Prevenção 
e Combate ao Câncer de Boca no TJPE, realizando orientação/educação e prevenção visando bem-estar e 
qualidade de vida aos seus servidores.

TRATAMENTO DA OSTEORRADIONECROSE COM LASER DE ER:YAG: RE-
LATO DE CASO
ANA TEREZA DA COSTA AMARAL; CARMEM VIRGÍNIA CERQUINHO DE 
OLIVEIRA; IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; ALESSANDRA DE ALBUQUER-
QUE TAVARES CARVALHO; JAIR CARNEIRO LEÃO; LUIZ ALCINO GUEIROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:anatereza.ca@gmail.com     
   

Palavras-chave: radioterapia; osteorradionecrose; laser er:yag

A osteorradionecrose (ORN) é um grave efeito adverso da radioterapia em região de cabeça e pescoço, 
caracterizada por uma exposição óssea devido à hipóxia, hipocelularidade, hipovascularização e necrose 
isquêmica, comumente associada a um trauma. Clinicamente, observa-se exposição óssea e necrose de 
tecido superficial, associado ou não a dor. A mandíbula é o local mais comumente acometido, frequente-
mente após uma exodontia. O objetivo deste pôster é relatar um caso de ORN em mandíbula tratado com 
sucesso por cirurgia com laser de Er:YAG. Paciente 58 anos, sexo feminino, foi encaminhada ao Serviço 
de Estomatologia da UFPE com queixa de exposição óssea assintomática em mandíbula com 06 meses de 
evolução. Sua história médica incluía um carcinoma espinocelular de amígdala, tratado por cirurgia e radio-
terapia há 15 anos, além de um adenocarcinoma de mama, tratado com cirurgia há 10 anos e apresentava-se 
livre de doença no momento da consulta. O exame extra-oral não mostrou nenhuma alteração relevante 
e o exame intra-oral evidenciou presença de hipossalivação, cárie de radiação e área de exposição óssea 
no corpo mandibular direito. A radiografia panorâmica apresentou área radiolúcida de limites imprecisos 
localizada no corpo mandibular direito, compatível com o diagnóstico de ORN. A paciente foi submetida 
ao debridamento da área necrótica com laser de Er:YAG, evoluindo com reparo adequado e sem compli-
cações pós-operatórias. A mesma encontra-se em controle clínico e radiográfico periódico, e não apresenta 
evidência de recidiva após 24 meses. O laser de Er:YAg pode ser uma alternativa viável ao tratamento da 
osteorradionecrose, principalmente nos casos mais localizados da doença.

SÍNDROME DE SJOGREN E SUAS IMPLICAÇÕES NA ODONTOLOGIA
ANGÉLICA VERAS ROCHA; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES; NATHÁ-
LIA MARIA VIEIRA NASCIMENTO; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; 
ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:angelli.rocha@hotmail.com

Palavras-chave: sjogren; diagnóstico; tratamento

A Síndrome de Sjogren (SS) é uma desordem autoimune crônica sistêmica em que o sistema imunológico 
do paciente erroneamente ataca as glândulas lacrimais e salivares causando xerostomia (boca seca) e xerof-
talmia (secura ocular). Os efeitos nos olhos geralmente são chamados de ceratoconjuntivite sicca, e a repre-
sentação da xeroftalmia e xerostomia é às vezes chamada de síndrome sicca. Apresenta uma prevalência po-
pulacional de 0,5% com uma proporção mulher-homem de 9:1. Existem duas formas da doença conhecidas: 
a síndrome de Sjogren primária que é somente a síndrome sicca, sem nenhuma outra desordem autoimune e 
a síndrome sicca secundária que é a síndrome sicca associada a outras desordens autoimunes. O diagnóstico 
da SS é obtido pelo somatório de achados clínicos e laboratoriais fundamentado na sintomatologia e na as-
sociação a outras doenças, sendo essencial para se instituir um tratamento precoce. Para realizar o trabalho 
foram pesquisados Artigos publicados entre 1999 e 2010 no banco de dados do Medline, Pubmed e Lilacs 
através das palavras-chaves: Sjögren, diagnóstico e tratamento. O presente trabalho tem como objetivo fa-
zer uma revisão de literatura sobre a Síndrome de Sjogren e suas implicações na Odontologia. Na literatura 
não se relata cura para esta síndrome, estando o objetivo do tratamento na análise dos sinais e sintomas da 
doença com consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes. Cabe aos cirurgiões-dentistas o papel 
de aliviar os sinais e sintomas da xerostomia e diminuir as possíveis complicações associadas.

EFICÁCIA DA LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL - 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E RELATO DE CASO-CLÍNICO
DANIEL MIRANDA DE PAULA1; ANNE MARIA GUIMARÃES LESSA1; TAIANE 
DE OLIVEIRA GONZAGA SANTOS1; ANDRÉ LUIZ PEIXOTO FIGUEIRÊDO2; 
ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA FALCÃO1; LILIANE ELZE FALCÃO LINS 
KUSTERER1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.ESCOLA 
BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:danielmiranda.ba@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; mucosite oral; tratamento

A mucosite oral (MO) é um processo inflamatório agudo frequente em pacientes submetidos a oncoterapia. 
Tal acometimento constituiu um obstáculo ao tratamento antineoplásico. Ainda não há registro de uma 
forma terapêutica preconizada no trato da MO e a literatura relata a utilização de laser de baixa intensi-
dade para este fim, tendo em vista suas propriedades analgésicas, antiinflamatórias e reparadoras da lesão 
mucosa. Estudos são necessários, não somente para avaliar a capacidade de analgesia e de cicatrização da 
mucosite severa, como também para examinar a eficácia da terapia com o laser em baixas em doses nas 
inflamações menos graves da mucosa oral. Realizar uma revisão sistemática da eficácia da laserterapia 
(LT) no tratamento dos portadores de MO e apresentar um caso clínico da utilização de LT como possível 
tratamento da MO. Trata-se da apresentação de caso clínico de LT para tratamento de MO, juntamente com 
uma revisão sistemática onde foi realizada uma busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Cochra-
ne, utilizando as palavras-chave “Laser therapy” e “Oral mucositis”. Foram selecionados os resumos de 
estudos de caso-controle abordando o tratamento da lesão mucosa por laser de baixa intensidade. A coleta 
de dados seguiu uma ficha padronizada onde três pesquisadores avaliaram os trabalhos incluídos. O caso 
apresentado, assim como os dados da literatura, apresentam a LT como uma possível ferramenta terapêutica 
no tratamento da MO.

A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NAS PERÍCIAS
AUGUSTO MARABUCO SAMPAIO; ÍSIS CAROLINE PORTO MACIEL; ÍSIS 
IANE FERREIRA DE ALMEIDA; VICTOR NÓBREGA COSTA; HELLEN SHIR-
LEY MOTA DE OLIVEIRA TELES; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:augustomarabuco@hotmail.com

Palavras-chave: perícia; atestado; odontologia legal

A atuação do cirurgião-dentista (CD) restringe-se a análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com 
a área de competência do CD. A lei 5.081 que define as atribuições do CD, diz que compreende atestar, no 
setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta ao empre-
go; proceder à perícia odontolegal em foro cível, criminal, trabalhista e em sede administrativa, e utilizar, 
no exercício da função de Perito Odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da 
cabeça. O termo perícia neste caso não está bem empregado já que a palavra remete ao âmbito jurídico, cuja 
realização somente pode ser determinada por autoridade judicial. O presente trabalho objetiva explicar a 
importância do cirurgião-dentista nas perícias odontolegais. O primeiro caso relatado pela literatura ocorreu 
numa explosão, em 04 de maio de 1897 em Paris, os dentistas foram chamados para identificar, através dos 
restos carbonizados, o que tornou possível a identificação das citadas pessoas dentre outras que também pe-
receram na tragédia. Este tipo de identificação só é conseguido devido à durabilidade dos elementos dentá-
rios e dos materiais restauradores, determinantes na sua utilização para investigação post-mortem. O perito 
quando requisitado em um processo civil deverá elaborar um laudo sendo este entregue ao juiz, que deferirá 
sua sentença podendo seguir ou não os dados periciais, devem ter conhecimento jurídico, já que seus laudos 
auxiliam em uma decisão judicial e este pode determinar a resolução do caso. Sendo a Odontologia Legal 
uma especialidade odontológica, o conhecimento dessa área é importante tanto para o clínico como para o 
aluno de graduação, já que qualquer CD poderá ser solicitado a atuar como perito. Seja atuando em identifi-
cações post-mortem ou produzindo provas para solucionar questões que necessitem desta área.
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P205 CARCINOMA ESPINOCELULAR EM BORDA LATERAL DA LÍNGUA - RELATO 
DE CASO
BIANCA CORREIA QUEIROZ DE CARVALHO; ISABELA LIMA DE MENDON-
ÇA; VIVIANE RODRIGUES AMORIM; BÁRBARA GARDÊNIA DE MORAIS; 
LUIS CARLOS OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:bianca_bia89@hotmail.com

Palavras-chave: câncer bucal; diagnóstico; tratamento

A incidência do câncer bucal no Brasil é considerada uma das mais altas do mundo, estando entre os dez 
tipos de neoplasias mais frequentes na população. Alagoas tem uma taxa estimada de 5 casos para cada 
100.000 homens e 2,96 casos para cada 100.000 mulheres. Dentre essas neoplasias malignas, o carcinoma 
espinocelular é o mais frequente, correspondendo entre 90% a 95% dos casos de câncer na boca, sendo a 
língua a região mais comprometida. O paciente JB do gênero masculino, 53 anos, procurou a Clínica de 
Estomatologia da FOUFAL queixando-se do surgimento de uma lesão localizada na borda lateral da língua. 
Portador de PPRs superior e inferior relatou que a lesão surgiu após traumatismo por mordida. Realizou-se 
uma biópsia da lesão, seguida de exame histopatológico, com diagnóstico final de leucoplasia. O paciente 
ficou sob proservação, e observou-se que a lesão regrediu, porém recidivou após 6 meses com aspecto 
plano, leucoplásico, com áreas eritematosas. O paciente foi submetido a uma nova biópsia, obtendo-se 
outro diagnóstico: carcinoma espinocelular. O mesmo não apresentava histórico familiar de neoplasias, 
nem hábitos considerados fatores de risco como álcool e fumo, porém tinha mais de 40 anos, higiene bucal 
inadequada e fazia uso de próteses. A detecção da neoplasia foi precoce, a lesão estava em estágio inicial. O 
tratamento instituído foi a cirurgia, sem a necessidade de quimio/radioterapia. O caso enfatiza a importân-
cia do cirurgião-dentista na detecção e no reconhecimento das lesões da cavidade bucal, pois o diagnóstico 
precoce e correto é fundamental para o sucesso do tratamento e um bom prognóstico.

ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
NO CUIDADO PALIATIVO DE PACIENTES COM CÂNCER EM ESTÁGIO 
TERMINAL
CAMILA PAULO BARBOSA1; ALLANA DA SILVA E SILVA1; ROBERTO CÉSAR 
DUARTE GONDIM1; BRUNO LUIS LIMA SOARES1; LEONARDO VICTOR GAL-
VÃO MOREIRA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.IFES, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:camila_pbarbosa@hotmail.com

Palavras-chave: cuidado paliativo; câncer; equipe multidisciplinar

O tratamento paliativo pode ser definido como o cuidado dispensado a pacientes com doenças progressivas 
em estágio avançado, onde o objetivo não é curar, mas promover conforto e qualidade de vida. Atualmente, 
o câncer possui grande morbidade e mortalidade, e seu tratamento traz inúmeras consequências e efeitos 
colaterais provenientes da terapêutica. A cavidade oral é frequentemente acometida pela doença e, nesse 
contexto, o cirurgião-dentista tem participação não só no diagnóstico e no tratamento curativo, como tam-
bém no cuidado daqueles em que se esgotaram as possibilidades de cura. O paciente em estado terminal 
possui comprometimento físico e psicológico, e a impossibilidade de realizar funções rotineiras como co-
mer e falar, agravam esse quadro, levando à desnutrição, depressão, dentre outros problemas. Muitas vezes 
acredita-se que o cuidado bucal, que já é naturalmente negligenciado por muitos, é desnecessário nessa fase 
já que o paciente não apresentará melhora. O alívio da dor e a prevenção de infecções orais são prioridade, 
porém existem outros aspectos que também exigem atenção. O ideal é que o cuidado paliativo seja aplicado 
quando o paciente ainda possui condições de cuidar-se, a fim de estimular a autonomia e fazê-lo sentir 
capaz. O objetivo deste trabalho é abordar o papel do cirurgião-dentista, destacando sua importância e os 
cuidados dispensados a estes pacientes. O profissional que escolher este tipo de abordagem deve possuir 
capacitação e habilidade para tratar, mas também lhe são exigidos humanidade, paciência e preparo para 
conviver com o sofrimento.

CISTO LINFOEPITELIAL ORAL BILATERAL: RARA APRESENTAÇÃO DE 
UMA LESÃO
CARMEM VIRGÍNIA CERQUINHO DE OLIVEIRA; ANA CATARINA IMBELLO-
NI VASCONCELOS; IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA; JAIR CARNEIRO 
LEÃO; ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE TAVARES CARVALHO; LUIZ AL-
CINO GUEIROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carmem.cerquinho@gmail.com

Palavras-chave: cisto; bilateral; língua

O cisto linfoepitelial oral (CLEO) é uma lesão pouco frequente que se apresenta como um pequeno nódulo 
amarelado e assintomático, normalmente no assoalho ou porção póstero-lateral da língua de pacientes na 
quarta década de vida. Microscopicamente observa-se uma lesão cística revestida por epitélio escamoso 
estratificado circundado por um infiltrado linfoide abundante contendo folículos linfóides. Até o momento 
aproximadamente 280 casos CL da cavidade oral foram relatados na literatura inglesa, nenhum com apre-
sentação bilateral. A finalidade deste poster é relatar o primeiro caso de CLEO bilateral, discutindo suas 
características clínicas, histopatológicas e imuno-histoquímica. Paciente do sexo feminino, de 61 anos, foi 
encaminhada ao Serviço de Estomatologia da UFPE com queixa de nódulos bilaterais localizados na região 
posterior da língua. A história médica do paciente incluía hipertensão arterial controlada. O exame extra-
-oral não revelou qualquer alteração significativa, e a avaliação intra-oral evidenciou a presença de nódulos 
amarelados nas regiões póstero-laterais, esquerda e direita da língua. As lesões eram indolores e sésseis, 
com superfície lisa e consistência macia e levaram ao diagnóstico clínico de agregados linfóides hiperplási-
cos ou CLEO. Os nódulos foram removidos e a análise microscópica evidenciou a presença de lesão cística 
revestida por epitélio escamoso estratificado com presença de intenso infiltrado inflamatório linfocítico 
adjacente ao limitante epitelial, levando ao diagnóstico de CLEO. Um painel de imuno-histoquimica foi 
realizado para avaliar o fenótipo do infiltrado inflamatório. Após 12 meses o paciente não apresenta sinais 
de recidiva. O CLEO bilateral da língua parece ser um achado fortuito e, possivelmente, não associado ao 
status de HIV e deve ser incluído no diagnóstico diferencial de lesões amareladas da cavidade oral.

UTILIZAÇÃO DE PDT + LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE COMO 
ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DA OSTEONECROSE DE MANDÍBULA EM 
PACIENTE COM OSTEOPOROSE
CATARINA DA MOTA VASCONCELOS BRASIL; FELIPE BRAVO MACHADO 
DE ANDRADE; ULLY DIAS NASCIMENTO TÁVORA CAVALCANTI; RICARDO 
PAREDES PAIVA SOBREIRA DE MOURA 
ORAL CARE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:catarinamvbrasil@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; osteonecrose; bifosfonatos

Recentemente, foi identificada uma nova complicação oral, de interesse para a classe odontológica, asso-
ciada ao tratamento com bifosfonatos (BF), denominada Osteonecrose dos Maxilares Associada aos Bifos-
fonatos (OAB). Trata-se de uma séria reação adversa que acomete, por mecanismo ainda desconhecido, os 
ossos maxilares provocando grande destruição tecidual. Ainda não existem formas totalmente eficientes 
de controle da OAB, têm sido realizados o uso de anti-sépticos bucais, antibioticoterapia sistêmica, além 
de procedimentos cirúrgicos, como curetagem e ressecção ósseas. A interação entre fatores de risco e a 
ocorrência de osteonecrose vem sendo estudada, sendo que dentre esses fatores predisponentes destacam-
-se a existência de histórico de exodontias, tratamentos periodontais e endodônticos, trauma por prótese, 
o tempo de uso desses fármacos, bem como a via de administração e o tipo de BFs utilizado. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar um caso de uma paciente do gênero feminino, 75 anos, em tratamento para 
osteoporose há 5 anos com alendronato com posologia de 10mg/dia, que teve por queixa principal demora 
na cicatrização pós exodontia do 44, sem sintomatologia dolorosa. Ao exame clínico observou-se lesão 
com aproximadamente 1,5cm, de superfície rugosa, firme em rebordo mandibular direito. Ao exame radio-
gráfico, observou lesão radiolúcida sugestiva de osteomielite. A paciente referiu ter realizado 2 curetagens 
anteriormente, bem como, estava em uso de antibioticoterapia sistêmica. Foram realizadas 10 sessões de 
terapia fotodinâmica, utilizando o corante azul de metileno e laserterapia de baixa potência, observando 
uma relevante melhora no quadro clínico e radiográfico da paciente. A terapia fotodinâmica mostrou que 
pode ser uma alternativa para tratamento dos casos de osteonecrose associada aos bifosfonatos.

PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA ABORDAGEM E CONTROLE DO 
TABAGISMO
CATIELMA NASCIMENTO SANTOS1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; ELE-
ONORA DE OLIVEIRA BANDOLIM MARTINS3; DOMINGOS ALVES ANJOS1; 
LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; ALLAN ULISSES CARVALHO DE 
MELO1

1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAU-
BATÉ, SP, BRASIL; 3.UNVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 
4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:catielma@bol.com.br

Palavras-chave: tabagismo; teste de fagerström; farmacoterapêutica

A cada ano são computadas cerca de 5 milhões de mortes em todo o mundo por doenças relacionadas ao 
tabagismo. Segundo a OMS, este vício é um sério problema de saúde pública, sendo considerada a principal 
causa de morte evitável em todo o mundo. Além destes fatores, os problemas estéticos, periodontais e o 
câncer bucal corroboram a necessidade da integração do cirurgião-dentista na equipe contra o tabagismo. 
O objetivo deste trabalho é demonstrar de que maneira o cirurgião-dentista pode auxiliar na abordagem e 
controle do tabagismo. Os métodos para cessação do tabagismo englobam a abordagem Cognitivo-Com-
portamental e Farmacoterapêutica. A primeira baseia-se no tripé de informar, motivar e apoiar, executada 
inicialmente através da avaliação do paciente com o teste de Fagerström, seguida pelo aconselhamento e 
preparação para suspensão do vício e acompanhamento. A abordagem com medicamentos nicotínicos ou 
não, está isenta de contra-indicações clínicas e possui critérios bem definidos. O apoio medicamentoso 
é fundamental na cessação do tabagismo, pois ele minimiza os sintomas da síndrome de abstinência da 
nicotina. Deve ser empregado de forma complementar à abordagem cognitivo-comportamental, e nunca 
de forma isolada. A Terapia de Reposição de Nicotina (TRN), sob a apresentação de adesivo transdérmico 
e goma de mascar, juntamente com o cloridrato de bupropiona são os medicamentos mais indicados. O 
número de mortes e danos à saúde decorrentes do tabagismo não vai diminuir se os profissionais de saúde 
não abordarem seus pacientes fumantes, sendo que o cirurgião-dentista pode atuar na cessação do hábito 
de fumar, limitando-se à abordagem cognitiva (perguntar e avaliar; aconselhar; preparar e acompanhar) e 
encaminhando para o médico os casos que necessitam de medicamentos.

HPV COMO FATOR DE RISCO PARA O CÂNCER BUCAL
CATIELMA NASCIMENTO SANTOS1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; ELE-
ONORA DE OLIVEIRA BANDOLIM MARTINS3; DOMINGOS ALVES ANJOS1; 
LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; ALLAN ULISSES CARVALHO DE 
MELO1

1.UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAU-
BATÉ, SP, BRASIL; 3.UNVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 
4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:catielma@bol.com.br

Palavras-chave: papilomavírus humano; câncer bucal; carcinoma de orofaringe

Os principais fatores de risco para o carcinoma espinocelular, a forma mais comum de câncer bucal, são 
tabagismo, etilismo e exposição ao sol. Embora muitas pessoas estejam expostas a estes fatores apenas 
uma pequena parte delas desenvolve esta doença. Além disso, tem sido cada vez maior o número de casos 
de indivíduos jovens e/ou sem os referidos hábitos de risco que apresentam tal enfermidade. Tais fatos 
sugerem que outros fatores, dentre eles os vírus, podem ter um papel na carcinogênese bucal. O papel do 
Papilomavírus Humano (HPV) está bem reconhecido em lesões bucais benignas (condiloma acuminado, 
verruga vulgar, hiperplasia epitelial focal e papiloma escamoso), entretanto seu papel em relação ao car-
cinoma espinocelular ainda é controverso. O objetivo deste trabalho é através de uma revisão da literatura 
analisar as evidências científicas a respeito da ação carcinogênica do HPV no sistema estomatognático. Di-
versos estudos têm demonstrado que a infecção pelo Papilomavírus Humano está presente em pelo menos 
um quarto dos casos de câncer bucal e em cerca de 70% dos carcinomas de orofaringe. Além disso, tem 
sido afirmado que ele é capaz de intensificar ou alterar a ação carcinogênica do álcool e do tabaco. Por estas 
razões o HPV tem sido considerado isoladamente um fator de risco para o câncer bucal, particularmente o 
de orofaringe (porção posterior da língua, tonsila, e parte visível da faringe). A partir dos artigos analisados 
pode-se concluir que a infecção viral precede o desenvolvimento do carcinoma bucal; o genoma viral está 
presente nas lesões tumorais ou no interior de suas células e o HPV ou suas proteínas são capazes de pro-
mover a formação de tumores em animais.
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P211 TRANSPOSIÇÃO ENTRE CANINO E INCISIVO LATERAL INFERIOR BILATE-
RAL: RELATO DE CASO CLÍNICO
MIKAELE PESSOA ARYELLE1; CLARIANA CAVALCANTE DE ALBUQUER-
QUE2; LORENA COUTINHO DE LIMA2; PAULLA AZEVÊDO DE SOUZA2; AN-
DRÉA SARMENTO QUEIROGA2

1.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL; 2.UNIPÊ, JOÃO PESSOA, PB, 
BRASIL.
e-mail:clarianamail@yahoo.com.br

Palavras-chave: transposição; anomalia; tratamento

Transposição dentária constitui um tipo de anomalia de desenvolvimento, de baixa prevalência, em que, 
dentes normais erupcionam em posições impróprias, sendo invertidas num mesmo arco. Acomete com mais 
frequência o gênero feminino, na maioria dos casos é unilateral , sendo mais frequente no lado esquerdo e 
na maxila. Os dentes mais envolvidos são o 1º pré-molar e caninos superiores. Embora não exista consenso 
sobre a etiologia a ser adotada, a associação de diferentes fatores é a hipótese mais aceita, considerando fa-
tor genético, mudança na posição dos germes dentários, traumas, interferências mecânicas, e perda precoce 
do dente decíduo. O tratamento irá depender quase exclusivamente de como o caso se apresenta. Apesar 
dos riscos do tratamento, que exige do profissional uma mecânica de extremo controle, a transposição pode 
ser corrigida com sucesso, desde que, sempre levado em consideração o limite fisiológico das estruturas 
periodontais e das reabsorções radiculares, para que o tratamento planejado aprimore a harmonia do sorriso, 
mantendo a estabilidade e funcionalidade oclusal. Este trabalho faz uma revisão de literatura, com ênfase na 
etiologia, diagnóstico clínico e radiográfico, classificação, bem como relata um raro caso clínico em que há 
transposição dentária entre os incisivos laterais e caninos inferiores, bilateralmente. Transposição dentária 
constitui um tipo de anomalia de desenvolvimento, de baixa prevalência, em que, dentes normais erupcio-
nam em posições impróprias, sendo invertidas num mesmo arco. Acomete com mais frequência o gênero 
feminino, na maioria dos casos é unilateral, sendo mais frequente no lado esquerdo e na maxila. Os dentes 
mais envolvidos são o 1º pré-molar e caninos superiores. Embora não exista consenso sobre a etiologia a ser 
adotada, a associação de diferentes fatores é a hipótese mais aceita, considerando fator genético, mudança 
na posição dos germes dentários, traumas, interferências mecânicas, e perda precoce do dente decíduo.

OSTEONECROSE EM ODONTOLOGIA ASSOCIADA À BIFOSFONATOS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASO CLÍNICO
DANIEL MIRANDA DE PAULA; ANNE MARIA GUIMARÃES LESSA; TAIANE 
DE OLIVEIRA GONZAGA SANTOS; ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA FALCÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:danielmiranda.ba@hotmail.com

Palavras-chave: osteonecrose; bifosfonatos; osteoporose

Bifosfonatos (BFS) são substâncias sintéticas com atividade anti-reabsortiva que atuam na inibição dos 
osteoclastos, indicadas no tratamento de doenças ósseas como a osteoporose, doença de Paget e osteo-
gênese imperfeita, hipercalcemia associada ao mieloma múltiplo e a tumores sólidos com metastização 
óssea. Atualmente, existem nove tipos de BFSs aprovados pela FDA para uso clínico. São formuladas para 
administração por via intravenosa e oral e diferem quanto a sua indicação. Desde 2003, têm sido descritos 
na literatura casos de osteonecrose associada ao seu uso. Osteonecrose é uma condição clínica caracterizada 
pela necrose óssea, resultante de fatores sistêmicos e/ou locais que comprometem a vascularização óssea. 
Em Odontologia, a osteonecrose ocorre principalmente em pacientes, que utilizam ou tenham utilizado por 
tempo considerável os BFSs e que são submetidos a procedimentos odontológicos, como extrações dentá-
rias, cirurgias invasivas, ou em casos de traumas ou infecções. Objetiva-se realizar uma revisão de literatura 
e proceder a um relato de caso clinico. Para a revisão de literatura, foram consultados artigos científicos 
e dissertações publicadas desde 2005. As palavras-chave utilizadas foram osteonecrose, bifosfonatos e 
osteoporose. O caso clínico refere-se à paciente do gênero feminino em uso de alendronato para controle 
de osteoporose, que desenvolveu osteonecrose extensa em mandíbula, formação de múltiplos sequestros 
e fístulas intra e extrabucais. Submetida a substituição da droga administrada por/com orientação médica, 
administração de antibiótico de amplo espectro e sequestromia. Bifosfonatos são substâncias utilizadas 
para tratamento e controle de várias patologias ósseas. Há evidências que pode predispor à osteonecrose. 
É importante a adoção de medidas preventivas, visando melhores condições de saúde bucal, evitando-se 
possíveis complicações. O tratamento proposto à paciente resultou em sucesso terapêutico. A mesma está 
controlada sob proservação.

NÍVEIS DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO CONTROLE DO CÂN-
CER DE BOCA
DANIEL MIRANDA DE PAULA; TAIANE DE OLIVEIRA GONZAGA SANTOS; 
ANNE MARIA GUIMARÃES LESSA; LILIANE ELZE FALCÃO LINS KUSTE-
RER; ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA FALCÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:danielmiranda.ba@hotmail.com

Palavras-chave: câncer de boca; níveis de atenção; diagnóstico precoce

O câncer de boca constitui-se no terceiro maior problema de saúde bucal e também de saúde pública. 
Agravos à saúde bucal podem ser minimizados e controlados contando com a participação dos cirurgiões-
-dentistas, profissionais auxiliares da Odontologia e agentes comunitários de saúde, desde a promoção, a 
prevenção, o diagnóstico precoce, até a reabilitação dos danos ou sequelas, notadamente no caso específico 
do câncer de boca, contribuindo significativamente para o aumento da sobrevida do paciente com uma 
melhor qualidade de vida. A atuação do cirurgião-dentista quando relacionado com os níveis de atenção 
primário, secundário e terciário assume uma real dimensão e visibilidade no controle do câncer de boca. 
No nível primário fica bem definido quando se considera a importância da alimentação, hábitos e a da 
higiene pessoal bucal, quando um efetivo controle da placa bacteriana resulta em saúde sistêmica e bucal. 
No secundário, o diagnóstico precoce, a realização do exame anatomo-histopatológico e o encaminha-
mento do paciente oncológico aos Centros de Referência em Oncologia asseguram um efetivo controle da 
doença. Este controle se dá mais eficiente e eficazmente quando os danos, sequelas e mutilações podem 
ser reabilitadas no nível terciário através dos recursos protético-reabilitadores como nos procedimentos de 
próteses bucomaxilofaciais, inclusive sobre implante, tão responsáveis pela recuperação social e psicoló-
gica dos pacientes oncológicos. A busca ativa e seguimento destes pacientes no seu âmbito natural com 
exame clínico-anamnésico completo e periódico essencializa a sobrevida e qualidade de vida dos mesmos.

A AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA ACERCA DA ESTRUTURA DO SISTEMA ES-
TOMATOGNÁTICO DOS PACIENTES COM MUCOPOLISSACARIDOSE VI
ELISA MIRANDA COSTA; ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO; LAIS RANI 
SALES OLIVEIRA SCHLIEBE; MARIA CARMEN FONTOURA NOUGUEIRA DA 
CRUZ
UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:elisamirandac@hotmail.com

Palavras-chave: mucopolissacaridose vi; odontologia; sistema estomatognático

A mucopolissacaridose VI (MPS VI) ou Síndrome de Maroteaux-Lamy é uma doença de depósito lisos-
sômico causada pela deficiência da enzima arilsulfatase B. Devido à ausência desta enzima, a degradação 
de dermatan-sulfato é bloqueada, resultando no acúmulo intracelular do substrato nos lisossomos e na 
disfunção de órgãos e sistemas. O portador possui comprometimento multissistêmico, apresentando como 
sinais: hepatoesplenomegalia, face infiltrada, retardo do crescimento, alterações articulares, opacificação 
da córnea, síndrome da apnéia obstrutiva do sono, alterações cardiorespiratórias, e compressão medular. A 
MPS VI também apresenta alterações relacionadas à cavidade oral - macroglossia, atraso na erupção e in-
clusões dentais múltiplas, folículos hiperplásicos, macroglossia, rigidez da articulação temporomandibular, 
diminuição do ângulo mandibular, micrognatismo e retrognatismo. Estas manifestações bucais interferem 
na funcionalidade do sistema estomatognático, durante a sucção, a mastigação, deglutição, fonação e res-
piração.  Devido às alterações já citadas, é comum o hábito de respiração oral, dificuldade nos processos 
de sucção e mastigação por causa da macroglossia e posicionamento inadequado da língua e a fonação 
pode ser prejudicada, já que a articulação dos sons depende do desenvolvimento miofuncional oral. Este 
trabalho objetiva, através da revisão de literatura, explanar acerca das manifestações bucais, abordar de 
que forma estas alterações prejudicam as funções estomatognáticas do portador. Além disso, é essencial 
apresentar a importância da atuação do cirurgião-dentista na equipe de tratamento multidisciplinar para a 
melhora do paciente.

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DA OMS (2003) NO DIAGNÓS-
TICO DO LIQUEN PLANO ORAL E LESÃO LIQUENÓIDE ASSOCIADA À RES-
TAURAÇÃO DE AMÁLGAMA
EUCLIDES BUARQUE DE LIMA BISNETO1; INGRID MARIA BARBOSA DE 
AGUIAR1; SHIRLEY MARIA BARBOSA DE AGUIAR1; HUMBERTO DE OLIVEI-
RA ALVES1; CAMILA MARIA BEDER RIBEIRO2

1.CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ - CESMAC, MACEIÓ, AL, 
BRASIL; 2.CESMAC, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:euclidesbuarque@hotmail.com

Palavras-chave: líquen plano oral; erupções liquenóides; leucoplasia

As lesões liquenóides orais (LLO), como líquen plano oral (LPO) e reação liquenóide oral associada à 
restauração de amálgama (RLO-RAM), possuem manifestações clínicas orais semelhantes, causam sin-
tomatologias limitantes aos seus portadores e atualmente não há um critério padrão que possibilite a dife-
renciação entre essas lesões liquenóides orais.  Portanto, foi realizado um estudo em um grupo composto 
por voluntários portadores de LLO com os objetivos de analisar os critérios diagnósticos propostos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para a distinção entre o LPO e a RLO-RAM e analisar outros 
achados histológicos que possam auxiliar na diferenciação entre essas LLO. Foi observada uma frequência 
de 73 casos de LLO, desses, foram selecionados 39 casos, composto LPO:n=30(10M,20F); RLO-RAM:n= 
9(2M e 7F). De forma geral, as lesões liquenóides orais foram mais incidentes em pacientes do gênero 
feminino (p= 0,06; OR:2,57) com idade média de 53,13 anos. Pelos critérios clínicos da OMS “lesões 
bilaterais” foi prevalente no líquen plano oral  (p<0.004;OR:10;IC:1,853-53,97) embora não tenha sido 
possível diferenciar histologicamente as duas lesões liquenóides. Sobre demais análises histopatológicas, 
apenas o infiltrado inflamatório profundo foi fortemente associado à RLO-RAM (p<0,001).  Portanto, foi 
possível observar que o critério clínico de “lesões bilaterais” constituiu um bom diferenciador das lesões 
liquenóides orais, embora não sejam observadas diferenças histopatológicas.

TRISMO DECORRENTE DA RADIOTERAPIA NA CABEÇA E PESCOÇO
CYNTIA FERREIRA RIBEIRO1; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO2; FE-
LIPE COSTA PINTO CALASANS3; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUER-
QUE JÚNIOR3; MARIA FÁTIMA BATISTA3; ALLAN ULISSES CARVALHO DE 
MELO3

1.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 2.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 3.UNIT, 
ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:fcpcalasans@hotmail.com

Palavras-chave: trismo; radioterapia; câncer bucal

O trismo é um dos efeitos colaterais mais comuns da radioterapia em região de cabeça e pescoço e pode ser 
definido, genericamente, como uma contração tônica dos músculos da mastigação que resulta numa limita-
ção da abertura bucal. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre diagnóstico, carac-
terísticas clínicas e tratamento do trismo que afeta os pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pes-
coço. Clinicamente a limitação de abertura bucal surge de modo insidioso na maioria dos casos com uma 
restrição indolor da abertura bucal e tem implicações significativas para a saúde, incluindo dificuldades de 
mastigação, fonação, higiene bucal e implementação de tratamento odontológico. Os mecanismos precisos 
que contribuem para o desenvolvimento do trismo após e/ou durante a RXT são mal compreendidos, mas 
potêncialmente incluem lesão direta por contratura e fibrose muscular, bem como atrofia por denervação 
dos músculos da mastigação, e danos para a ATM causando sua degeneração. O tratamento das compli-
cações bucais da radioterapia em cabeça e pescoço deve ser multidisciplinar sendo que no caso do trismo 
o fisioterapeuta, tem papel fundamental na abordagem desta complicação podendo ser implementadas por 
este profissional diversas técnicas ativas e passivas como a cinesioterapia, ultrassom terapêutico, TENS, 
laserterapia, termoterapia, crioterapia e massagem. O trismo decorrente da radioterapia da região de cabeça 
e pescoço ainda é uma das complicações do tratamento oncológico menos pesquisadas. Seu diagnóstico 
e características clínicas são de fácil detecção, mas as modalidades terapêuticas do âmbito de ação do 
fisioterapeuta mais frequentemente descritas na literatura, ainda carecem de maiores evidências científicas.
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P217 CONHECIMENTOS EM CÂNCER BUCAL ENTRE PROFISSIONAIS DE ODON-
TOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA
FRANCISCO IVISON RODRIGUES LIMEIRA; ISAAC NEWTON LUCAS MAIA; 
EVELINE ANGÉLICA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA; PATRÍCIA MEIRA 
BENTO; ROBÉRIA LÚCIA DE QUEIROZ FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:ivisonodontoce@hotmail.com

Palavras-chave: saúde pública; neoplasias bucais; odontólogos

O câncer bucal é um importante problema de saúde pública no mundo. A maioria dos casos da doença é de-
tectada em fase avançada, sendo que o diagnóstico precoce favorece maiores possibilidades de cura. Carac-
terizar os conhecimentos dos cirurgiões-dentistas da rede privada de Campina Grande, Paraíba, com relação 
ao câncer bucal. Foi um estudo exploratório e descritivo, com 42 cirurgiões-dentistas. A coleta de dados se 
deu através de questionários estruturados com perguntas objetivas, sobre aspectos relacionados ao câncer 
bucal. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa (UEPB), com o protocolo 0226.0.133.000-
08. Os dados foram distribuídos, tabulados e submetidos à análise estatística, explorando a distribuição de 
frequências simples e cruzadas. Entre os pesquisados, 57,1% eram do gênero masculino e 42,9% feminino. 
Onde, 78,5% possuem algum curso de pós-graduação. Sobre seu nível de conhecimento sobre o assunto, 
11,9% o consideram deficiente, 54,7% regular e 33,4% bom. Sobre o câncer bucal mais incidente, 14,2% 
responderam ser o carcinoma basocelular, 4,9% o adenocarcinoma, 9,5% o ameloblastoma, 59,5% o carci-
noma espinocelular e 11,9% não sabiam. Com relação à região mais afetada, 35,7% relataram ser o lábio, 
28,5% a língua, 11,9% o palato e 23,9% a mucosa jugal. A respeito da faixa etária mais vulnerável, 95,2% 
afirmaram ser acima de 40 anos. As lesões mais associadas foram a estomatite nicotínica (9,5%), a queilite 
actínica (14,2%), a leucoplasia (69%) e 7,3% não sabiam. Sobre os fatores de risco, 73,8% mencionaram o 
álcool, 100% o fumo, 66,6% a exposição solar, 71,4% hereditariedade e 38% as próteses mal adaptadas. Os 
profissionais demonstraram conhecimento insatisfatório, o que implica numa deficiência nas ações de pre-
venção e detecção precoce dessa morbidade, e que os mesmos devem procurar o conhecimento necessário 
para intervir ou até mesmo encaminhar pacientes com alguma lesão suspeita.

PRÁTICA CLÍNICA DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DA REDE PRIVADA COM 
RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL
FRANCISCO IVISON RODRIGUES LIMEIRA; ISAAC NEWTON LUCAS MAIA; 
EVELINE ANGÉLICA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA; PATRÍCIA MEIRA 
BENTO; ROBÉRIA LÚCIA DE QUEIROZ FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:ivisonodontoce@hotmail.com

Palavras-chave: câncer bucal; cirurgiões-dentistas; diagnóstico precoce

O cirurgião-dentista é o elo inicial na detecção de lesões orais, uma vez que é de sua competência o exame 
minucioso da cavidade bucal, não devendo jamais ser negligenciadas. Identificar as práticas dos cirurgiões-
-dentistas da rede privada com relação ao diagnóstico do câncer bucal. Um estudo exploratório e descritivo, 
realizado com 42 cirurgiões-dentistas na cidade de Campina Grande, Paraíba. A coleta de dados se deu 
através de questionários com perguntas sobre aspectos relacionados ao diagnóstico do câncer bucal. A 
pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa (UEPB), com o protocolo 0226.0.133.000-08. Os 
dados foram distribuídos e submetidos à análise estatística, explorando a distribuição de frequências sim-
ples e cruzadas. Entre os cirurgiões-dentistas, 57,1% eram do gênero masculino e 42,9% feminino. Com 
relação à faixa etária, 50% tinham entre 27 e 39 anos, 23,8% entre 40 e 49 anos e 26,2% tinham de 50 a 
64 anos. Com relação à prática de exames clínicos das estruturas bucais, 81% afirmaram realizar, 14,3% 
realizam raramente e 4,7% não realizam. Quando questionados sobre como se apresentam os linfonodos 
característicos de metástases quando palpados: 52,3% afirmaram que eles se apresentam duros, doloridos e 
com mobilidade; 31,1% moles, doloridos e com mobilidade; e 16,6% preferiram não responder. Acerca da 
conduta em caso de uma lesão suspeita de malignidade: 47,6% fazem o encaminhamento para especialistas; 
14,2% encaminhavam para a faculdade de odontologia da UEPB; 11,9% encaminhavam para hospitais 
especializados; 19% afirmaram que eles mesmos realizam o diagnóstico; e 7,3% encaminhavam para CEO. 
Embora a maioria realize exames intra-orais em busca de lesões cancerizáveis nas consultas iniciais, os 
mesmos ainda não estão capacitados para o diagnóstico, sendo o encaminhamento a medida mais utilizada, 
ficando evidente a necessidade de atualização sobre o diagnóstico clínico do câncer bucal.

ASPECTOS DA SÍNDROME DE MARFAN DE INTERESSE NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA
FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS LIMA; LEONARDO VICTOR GALVÃO 
MOREIRA; JALYLA ARAÚJO JARCELON SILVA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; 
LUCÍOLA MARIA RODRIGUES VASCONCELOS
UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:leonardogalvaoslz@yahoo.com.br

Palavras-chave: síndrome de marfan; complicações clínicas; manifestações buco-maxilo-faciais

A Síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo de herança autossômica dominante com etiolo-
gia ligada a mutações no gene da fibrilina-1 (FBN1). Suas principais manifestações clínicas afetam prin-
cipalmente os sistemas cardiovascular, esquelético e ocular. A expectativa de vida é menor do que da 
população normal e o aspecto fundamental para o tratamento efetivo consiste no diagnóstico precoce. As 
manifestações orais apresentam cuidados relevantes durante a prática clínica odontológica, sendo neces-
sário o reconhecimento dessa condição para proporcionar o tratamento adequado e a melhora das funções 
orais do paciente. As alterações craniofaciais podem ocasionar maloclusão dentária, tornando-se ainda mais 
necessário a conservação da higiene bucal, que é reconhecidamente um fator de sobrevida nestes pacientes, 
dado seu alto risco de endocardite bacteriana. Outro achado importante, a deficiência transversal da maxila, 
que poderá contribuir para a ocorrência da Síndrome da Apnéia/Hipoapnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS), 
logo a prevenção e redução da sua incidência, também proporciona aumento da sobrevida, levando-se em 
consideração o papel desta síndrome como fator de risco cardiovascular. Evitar o estresse no manejo clínico 
e duração curta das sessões deve ser seguida, evitando complicações. Diante do exposto, este estudo reali-
zado por meio de uma Revisão da Literatura, objetiva abordar as alterações funcionais maxilofaciais, bem 
como os aspectos clínicos da Síndrome de Marfan de interesse para o contexto odontológico.

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE BIFOSFONATO: 
RELATO DE CASO
GLISSIA GISSELLE ALVES1; EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO2; 
UOSTON HOLDER DA SILVA1; MARIA JULIETY SIQUEIRA1; LÍCIA MARIA 
SILVEIRA1; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA1

1.FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE POTI-
GUAR, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:glissia@hotmail.com

Palavras-chave: osteonecrose; osteoporose; bifosfonatos

O Bifosfonato de sódio (BFS) é um medicamento utilizado no tratamento de neoplasias malignas e do-
enças esqueléticas como a osteoporose. Algumas complicações advêm do uso de BFS e, recentemente, 
constatou-se a Osteonecrose Associada aos Bifosfonatos (OAB) nos maxilares, causada por uso prolongado 
do BFS, ocorrendo principalmente após submissão a procedimentos odontológicos. Relatar um caso clínico 
de osteonecrose associada ao uso de bisfosfonato em uma paciente portadora de osteoporose, artrite e ar-
trose. Paciente I.A.S., 69 anos, melanoderma, compareceu ao CEO de Estomatologia da Faculdade ASCES 
queixando-se de dores na face, relatou ter osteoporose, apresentou uma radiografia panorâmica com ima-
gem sugestiva de doença de Paget. Foram requisitados densitometria óssea; tomografia computadorizada 
dos maxilares; radiografia de perfil de crânio; hemograma; glicemia em jejum e pós prandial; fosfatase 
alcalina; cálcio e fósforo séricos e urinários; hidroxiprolina urinária e cintilografia. A paciente relatou usar 
os medicamentos risedronato sódico, leflunomida, prednisona e tenoxicam. Com o resultado dos exames 
descartou-se a hipótese de doença de Paget, sendo o diagnóstico conclusivo de OAB. Clinicamente não 
havia exposição óssea, porém a mesma relatou ter sido operada por conta de sequestro ósseo causado 
por osteomielite. Ao exame radiográfico detectaram-se alterações com aspecto de “flocos de algodão” na 
maxila e mandíbula. O tratamento proposto foi a utilização de antiinflamatórios, orientação de higiene 
oral e proservação. A partir do caso relatado foi detectada a associação entre osteonecrose dos maxilares, 
associada ao uso de BFS juntamente com o uso do corticoesteroide que é um fator potêncial de risco. Dessa 
forma, percebe-se a necessidade do conhecimento desta patologia pelo cirurgião-dentista para o estabeleci-
mento do diagnóstico precoce e tratamento adequado, pois é um tema ainda escasso na literatura científica.

QUEILITE ACTÍNICA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO
ISIS MORAIS BEZERRA1; BIANCA RAMOS SCHROEDER1; IRMA NEUMA 
COUTINHO RAMOS2

1.UNIPE, JOAO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, 
BRASIL.
e-mail:isismoraisbezerra@hotmail.com

Palavras-chave: cancerizável; sol; lábio

A queilite actinica é lesão cancerizável, que ocorre em maior prevalência no lábio inferior, em indivíduos de 
pele branca e com hábitos ao ar livre, decorrente da exposição crônica e excessiva aos raios solares UVA e 
UVB. O objetivo do presente trabalho foi revisar a literatura acerca das características clínicas, prevenção e 
tratamento desta lesão branca da cavidade oral, permitindo um melhor entendimento da mesma. A queilite 
actinica aparece comumente em indivíduos com mais de 45 anos, com forte predileção pelo sexo masculino 
que possuem atividades expostas ao sol, muito comum em marinheiros, agricultores e pescadores, ocor-
rendo principalmente no lábio inferior, causando danos permanentes às células epiteliais. É uma lesão que 
possui curso clínico lento, iniciando-se clinicamente com a atrofia do vermelhão do lábio inferior, caracte-
rizado por superfícies lisas, pálidas, podendo estar entremeadas de áreas eritematosas, fissuras, ulcerações 
e ocorrer sangramento. A prevenção é feita através de filtros solares labiais, chapeis de proteção e visitas 
periódicas ao cirurgião-dentista. O diagnóstico é realizado através de exame clínico minucioso e exame 
histopatológico da lesão. O tratamento consiste em evitar a exposição ao sol que é o fator desencadeante e 
proteger a área afetada, em casos de detecção precoce, porém em casos mais graves podem ser utilizados 
métodos invasivos como laser e técnicas cirúrgicas. É de fundamental importância a atenção especial que 
deve ser dada a esta lesão pré-cancerizavel, devido que quando diagnosticada no início tende a regressão 
através de medidas simples, evitando submeter o paciente a procedimentos invasivos, confirmando a neces-
sidade de um diagnóstico precoce e confiável.

PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES SUBMETI-
DOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; GLEICY FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA; 
TACIANA EMÍLIA LEITE VILA-NOVA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:jefferson_rt@hotmail.com

Palavras-chave: pressão arterial; frequência cardíaca; clínica odontológica

O tratamento odontológico tem sido referido como uma situação geradora de estresse e ansiedade, po-
tênciais desencadeadoras de reações neuro-humorais como elevação da sensibilidade dolorosa, pressão 
arterial e frequência cardíaca. O objetivo do trabalho foi avaliar a pressão arterial e a frequência cardíaca 
em pacientes submetidos a procedimentos odontológicos. Foi elaborada uma ficha padrão, na qual foram 
notificados os dados referentes à: idade, sexo, grau de escolaridade, frequência às consultas odontológicas, 
motivo da consulta, presença e tipo de morbidade, uso e tipo de medicamento, bem como as medidas da 
PA e FC, mensurados 5 minutos antes e depois do atendimento. Foram avaliados 63 pacientes, a maioria 
do sexo feminino, com idades entre 13 e 20 anos e grau de escolaridade relativo ao primário completo. 
Não foram observadas alterações na pressão arterial e frequência cardíaca no pré e pós-procedimento em 
relação ao grau de escolaridade, sexo e faixa etária. Durante a aferição da pressão arterial sistólica, no pré e 
pós-procedimento, em média 51,6% dos indivíduos foram categorizados como pré-hipertensos. Em média 
95,2% dos indivíduos exibiram frequência cardíaca normal. A maioria dos pacientes não era portador de 
morbidades, entretanto, 35% apresentaram, nos quais a hipertensão arterial foi a mais constatada (50%) e, 
destes, 60% tomam medicações diárias para o controle da doença. O tratamento periodontal e as restaura-
ções foram os motivos das consultas mais relatados, exibindo a maioria dos indivíduos PA e FC normais. 
Quanto à frequência às consultas odontológicas, as maiores variações na PA no pré e pós-atendimento ocor-
reram em pacientes que buscam a consulta odontológica uma vez ao ano (69,8%). Constata-se, no presente 
estudo que os parâmetros cardiovasculares não exibiram variações relevantes do ponto de vista a promover 
alguma alteração clínica no paciente submetido a procedimentos odontológicos.
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P223 CONDUTA ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RE-
NAL CRÔNICA - REVISÃO DE LITERATURA
JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; JUCIÉLIO DE OLIVEIRA; JARDESON JO-
AQUIM BEZERRA; ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA; ROBERTA RENATO DE 
SOUZA TAVARES; VITAL LUCIANO DE LUCENA JÚNIOR
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:jefferson_rt@hotmail.com

Palavras-chave: insuficiência renal; terapêutica; manifestações orais

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma doença progressiva, caracterizada por uma crescente capacida-
de do rim em manter níveis baixos normais dos produtos do metabolismo das proteínas e valores normais de 
pressão arterial e hematócrito bem como o equilíbrio do sódio, da água, do potássio e do equilíbrio ácido-
-base. Pacientes com IRC podem apresentar manifestações bucais e sistêmicas de interesse odontológico. 
As manifestações mais comuns incluem: tendência a hemorragia prolongada com formação de hematomas, 
redução da imunidade humoral com aumento da suscetibilidade a infecções, palidez da mucosa bucal (sinal 
da anemia), hipoplasia de esmalte, maloclusão e erupção retardada dos dentes, reabsorção óssea, halitose, 
candidíase, xerostomia, estomatite urêmica além de outras. É necessário um exame clínico bem apurado 
associado à solicitação de exames complementares, como a creatinina sérica, para avaliar de forma obje-
tiva tais pacientes. Além disso, o conhecimento da farmacocinética/farmacodinâmica dos medicamentos a 
serem prescritos é essencial. Pacientes portadores de IRC podem necessitar de ajuste na dosagem (clearan-
ce), ou até, contra-indicação absoluta de certos medicamentos rotineiramente utilizados em Odontologia, 
como os anestésicos locais, os antibióticos e os benzodiazepínicos por exemplo. Muitos pacientes podem 
necessitar de transplante renal, para que isso seja possível, há a necessidade de o paciente estar isento de 
infecções, inclusive as infecções orais, tendo em vista o quadro posterior de imunossupressão; assim, a 
equipe odontológica tem um papel ímpar na manutenção da saúde oral desses pacientes. O objetivo desse 
trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre as possíveis condutas odontológicas em pacientes portado-
res de Insuficiência Renal Crônica do ponto de vista clínico e cirúrgico.

IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA E DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
NA ESTOMATOLOGIA
JULIANA BATISTA MELO DA FONTE1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE 
MELO1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMA-
LHO3; MARIA FÁTIMA BATISTA1; RICARDO LUIZ CAVALCANTI ALBUQUER-
QUE JÚNIOR1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:ju_melof@hotmail.com

Palavras-chave: diagnóstico; exames; estomatologia

O diagnóstico em Odontologia é construído a partir da interseção de dados obtidos com o exame clínico 
e exames complementares. A maior parte dos exames imaginológicos solicitados pelos cirurgiões-dentistas 
utilizam radiação ionizante que causa danos cumulativos ao DNA. O objetivo deste trabalho é, através de uma 
revisão da literatura, abordar as principais indicações, vantagens e desvantagens da ressonância magnética e 
da ultrassonografia na Estomatologia, informando aos cirurgiões-dentistas sobre as situações clínicas em que 
tais exames podem ser solicitados. A ressonância magnética é um método imaginológico, não invasivo, que 
consiste em obter tomadas seccionais do corpo humano, sem utilizar radiação ionizante. A imagem é produzi-
da a partir da interação dos prótons com o campo eletromagnético e pulsos de radiofrequência. Está indicada 
principalmente para o estudo das disfunções da ATM, mas também é importante no diagnóstico de infecções 
dos espaços fasciais; de cistos e tumores que afetem glândulas salivares maiores ou menores, linfonodos da 
cabeça e pescoço e músculos mastigatórios. Está contra-indicada em pacientes claustrofóbicos; portadores 
de clipes de aneurismas e hemostáticos; marcapasso cardíaco; implantes otológicos; próteses auriculares e 
grávidas com menos de 12 semanas. A ultrassonografia é um exame imaginológico não invasivo, rápido, 
indolor, de baixo custo e confiável que se baseia na emissão de ondas sonoras ultra-sônicas e sua reflexão ou 
eco quando atinge os tecidos com diferentes impedâncias acústicas. Na Estomatologia está indicada para o 
estudo de aumentos de volume de tecidos moles, principalmente na avaliação das glândulas salivares (parótida 
e submandibular), linfonodos da cabeça e pescoço e massas cervicais. A partir desta revisão concluiu-se que a 
ressonância magnética e a ultrassonografia são exames muito úteis para que o cirurgião-dentista possa fazer o 
diagnóstico de patologias que afetam os tecidos moles do sistema estomatognático.

PUBLICIDADE ODONTOLÓGICA NA INTERNET: CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
E LEGAIS
JULIANA BATISTA MELO DA FONTE1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; RÔ-
MULO OLIVEIRA DE HOLLANDA VALENTE1; SÉRGIO BARTOLOMEU DE 
FARIAS MARTORELLI3; AUGUSTO TADEU RIBEIRO DE SANTANA4; ALLAN 
ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.FACUL-
DADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 4.CRO-SE, ARA-
CAJU, SE, BRASIL.
e-mail:ju_melof@hotmail.com

Palavras-chave: publicidade; internet; legislação

O anúncio, a publicidade e a propaganda em Odontologia são ferramentas importantes para enfrentar um 
mercado de trabalho com um número cada vez maior de profissionais. A publicidade odontológica através 
da internet tem sido feita através de sites, blogs, redes sociais e, mais recentemente, sites de compras cole-
tivas também vêm sendo utilizados. Nenhuma legislação odontológica brasileira impede que os cirurgiões-
-dentistas façam publicidade dos seus serviços em qualquer que seja o veículo de comunicação, inclusive 
a internet. Apenas são estabelecidas restrições ao que pode ser feito. É obrigatório, na comunicação e 
divulgação, fazer constar o nome e o número de inscrição da pessoa física ou jurídica, bem como a palavra 
“cirurgião-dentista”. Outras limitações da publicidade através de sites, blogs ou outras formas de comunica-
ção pela internet são relacionadas ao uso da imagem de pacientes e à consulta virtual. Independentemente, 
do serviço ofertado, ter cunho estético, preventivo e/ou reabilitador, as restrições à publicidade previstas 
na lei n.º 5081/66 e no Código de Ética Odontológica são as mesmas. O objetivo deste trabalho foi realizar 
uma análise dos aspectos éticos e legais da publicidade dos serviços odontológicos através da internet, prin-
cipalmente nos sites de compras coletivas. A partir desta revisão pode-se concluir que os cirurgiões-den-
tistas podem utilizar a internet como veículo de anúncio, publicidade e propaganda desde que obedeçam à 
legislação que regulamenta a profissão em seu país. A oferta de serviços odontológicos em sites de compras 
coletivas é completamente vedada ao cirurgião-dentista em virtude de inúmeros aspectos que caracterizam 
prescrição virtual de tratamento; concorrência desleal, mercantilização e aviltamento da profissão.

ASPECTOS BIOLÓGICOS DA DENTINOGÊNESE IMPERFEITA
JÉSSYCA MARIA FRANÇA; CLIVIA BARBOSA BEZERRA; CLEICE BARBOSA 
BEZERRA; RENATA SÉRGIA CORDEIRO; LIRIANE BARATELLA EVÊNCIO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:jessyca-franca1@hotmail.com

Palavras-chave: dentinogênese imperfeita; dentina; odontogênese

Interações moleculares no desenvolvimento dentário levam a eventos biológicos importantes, como a mi-
gração e proliferação celular, histo e morfodiferenciação. Quando mutações genéticas interferem no contro-
le celular, ocorre anomalia dos tecidos dentários. Uma dessas alterações é conhecida como Dentinogênese 
Imperfeita (DI) que apresenta carácter hereditário autossômico dominante de alta penetrância, na qual ocor-
re alteração da cor da dentina para amarelo-castanho, desaparecimento do esmalte nas superfícies oclusais, 
redução e obliteração precoce da câmara pulpar e canal radicular. Este trabalho tem como objetivo a revisão 
da literatura sobre aspectos biológicos da (DI), revendo as bases moleculares afetadas e sinais clínicos na 
dentição descritos nos últimos dez anos. Foi descrita inicialmente em 1887 pela apresentação de um pa-
ciente de 18 anos de idade que apresentava dentes extremamentes desgastados e opalescentes. Na primeira 
década do século, em 1939, foi descrito o caso de uma família cujos membros apresentavam dentes decídu-
os e permanentes com estrutura anômala, amolecida e de fácil remoção. A DI corresponde a uma das mais 
prevalentes alterações genéticas da estrutura dentária, caracterizada por uma mutação de genes envolvidos 
na produção de colágeno tipo 1 na dentina, deficiência na união amelo-dentinária, na calcificação e pesqui-
sas mais recentes comprovam mutações em proteínas não colágenas como a sialofosfoproteína(DSPP). O 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado são importantes, pois minimizam danos biológicos, psicoló-
gicos e sociais, restaurando a qualidade de vida do indivíduo.

DIAGNÓSTICO DE PSEUDOCISTO ANTRAL ATRAVÉS DE RADIOGRAFIAS 
PANORÂMICAS
LARISSA MOREIRA DE SOUZA1; RICARDO VILLAR BELTRÃO2; SOLANGE 
MARIA DE ALMEIDA3; FRAB NOBERTO BÓSCOLO3; AMANDA MARIA ME-
DEIROS DE ARAÚJO1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PATOS, PB, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3.UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, PIRACICABA, PB, BRASIL.
e-mail:larissamoreira_s@hotmail.com

Palavras-chave: doenças maxilares; radiografia panorâmica; seio maxilar

Os seios paranasais são cavidades pneumáticas revestidos por membrana mucosa, comunicando-se direta 
ou indiretamente com o aparelho respiratório. Destes seios, a cavidade mais ampla é o seio maxilar, ocupan-
do todo o corpo da maxila. Dentre as lesões e patologias que mais, frequentemente, acometem o seio maxi-
lar está o pseudocisto antral ou de retenção de muco, que é descrito como uma lesão geralmente assintomá-
tica, bem delineada em forma de cúpula, hemisférica ou circular, de dimensões variáveis, que não apresenta 
revestimento epitelial, surgindo comumente do assoalho do seio. Sua causa é devido à obstrução do ducto 
excretor das glândulas seromucosas, sendo que esta obstrução pode resultar de um fragmento de cálculo 
no interior do ducto, da contração de tecido conjuntivo cicatricial geralmente após uma lesão traumática, 
ou até mesmo de cálculos nos ductos de glândulas salivares acessórias. Este trabalho teve como objetivo 
verificar a presença de pseudocisto antral no interior dos seios maxilares através da análise de radiografias 
panorâmicas realizadas em centros de radiologia odontológica. Estas lesões apresentam-se como radio-
pacidades bem delimitadas e arredondadas. Em virtude dos pacientes acometidos por esta entidade não 
exibirem sintomatologia durante o exame radiográfico nenhum tratamento foi instituído, recomendando-se 
apenas o acompanhamento radiográfico periódico destes casos. Conclui-se que a radiografia panorâmica 
mesmo não sendo a técnica de eleição para o diagnóstico de alterações nos seios maxilares deve ser valo-
rizada, principalmente devido a sua capacidade de fornecer informações do complexo maxilomandibular.

CANDIDÍASE: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E TRATAMENTO
LORENA COUTINHO DE LIMA; CLARIANA CAVALCANTE DE ALBUQUER-
QUE; MIKAELE PESSOA ARYELLE; PAULLA AZEVÊDO DE SOUZA; EDUAR-
DO DIAS RIBEIRO
UNIPÊ, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:lorenacclima@hotmail.com

Palavras-chave: candidíase; infecção; imunológico

A candidíase é uma infecção bucal comum, causada pelo fungo Candida albicans, e apresenta diversas 
manifestações clínicas. A evidência clínica de infecção pode ser determinada por três fatores gerais, são 
eles: estado imunológico do hospedeiro, o meio ambiente da mucosa bucal e a resistência da C.albicans. 
O objetivo desse trabalho foi analisar as características clínicas e tratamento dessa patologia, verificando 
assim como se diagnosticar e tratar essa doença. A candidíase assume particular importância clínica em 
infecções benignas da boca e mucosa vaginal, e em infecções sistêmicas malignas em pacientes com SIDA/
AIDS. As manifestações bucais são variáveis, sendo observadas numerosas formas, e a mais comum a 
pseudomembranosa, conhecida como sapinho. Foram extraídos dados de artigos e pesquisas sobre essa 
patologia, no qual estabelecemos a relação das características clínicas e histopatológicas da candidíase 
pseudomembranosa, eritematosa, crônica hiperplásica e mucocutânea. A candidíase pode apresentar placas 
brancas aderentes na mucosa bucal ou quando afeta a língua, perda difusa das papilas filiformes, sendo 
relevante diagnóstico para tratamento adequado. No tratamento da candidíase, vários medicamentos an-
tifúngicos vêm sendo desenvolvidos, sendo classificados em agentes polienos: Nistatina / anfotericina B; 
agentes do imidazol: Clotrimazol / Cetoconazol; e agentes triazóis: Fluconazol / Itraconazol. O prognóstico 
da candidíase aguda e da maioria das formas crônicas é excelente.
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P229 CARCINOMA EPIDERMOIDE ORAL COM EXTERIORIZAÇÃO EM REGIÃO 
CERVICAL - RELATO DE CASO
LUIZ ARTHUR BARBOSA DA SILVA; ANDRÉ COELHO LOPES; JOSÉ DE AMO-
RIM LISBOA NETO; DIEGO DARKSON SOUSA VASCONCELOS; JOSÉ LÉCIO 
MACHADO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:larthurbarbosa@hotmail.com

Palavras-chave: carcinoma epidermoide; exterioriazação; diagnóstico

O carcinoma epidermoide é uma neoplasia maligna que se origina a partir do epitélio de revestimento da 
mucosa oral. Tal lesão representa mais de 90% de todos os tumores malignos da cavidade bucal, ocorrendo 
com maior frequência em homens acima dos 45 anos. Sua etiologia é multifatorial, não havendo um agente 
causador isolado. O tabaco associado ao álcool aparece como o principal fator de risco para o desenvol-
vimento da doença. Na maioria das vezes, a lesão é diagnosticada em estado avançado, o que dificulta o 
tratamento, aumenta as sequelas e diminui a sobrevida do paciente. O objetivo desse trabalho é relatar o 
caso da paciente M.G.S., gênero feminino, 45 anos de idade, melanoderma, que procurou atendimento na 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas-FOUFAL, queixando-se de uma “ferida” 
na boca. A paciente afirmou ser etilista e tabagista desde os 15 anos de idade. No exame intrabucal, foi 
observada lesão exofítica, de bordos elevados e endurecidos, cronicamente ulcerada, de coloração erite-
matosa entremeada por áreas esbranquiçadas, que se estendia pelo rebordo alveolar inferior em quase sua 
totalidade, pelas bordas laterais e ventre da língua e pelo assoalho bucal. Foi possível observar mobilidade 
dos elementos dentais remanescentes, além de haver sinal de exteriorização da lesão em região cervical. 
Frente às características clínicas da lesão e história da paciente foi dado o diagnóstico presuntivo de Car-
cinoma epidermoide. A conduta realizada foi a realização de biópsia incisional, com posterior envio do 
material para exame histopatológico, o qual confirmou o diagnóstico clínico. A paciente foi encaminhada a 
um centro oncológico de referência para realização de tratamento especializado. Destaca-se a necessidade 
do conhecimento dos achados clínicos pelo cirurgião-dentista, a determinação do diagnóstico correto e o 
adequado encaminhamento e tratamento dos pacientes.

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA POLIPOSE INTESTINAL HEREDITÁ-
RIA (SÍNDROME DE PEUTZ - JEGHERS)
MARÍLLYA LINS DE LARA ANDRADE1; RAFAELA MORAES ABRANTES2; 
SÉRGIO MENDES AMORIM2; LÍCIA MARIA SILVEIRA2; ANGÉLLICA LEITE 
FALCÃO2; UOSTON HOLDER DA SILVA2

1.UNP, NATAL, RN, BRASIL; 2.ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:li25_silveira@hotmail.com

Palavras-chave: estomatologia; propedêutica; patologia oral

A síndrome de Peutz-Jeghers é rara, com interesse para o cirurgião-dentista, devido às manifestações orais, 
caracterizadas por áreas pigmentadas bucais e cutâneas, estando diretamente ligada com a polipose intesti-
nal, sendo uma herança autossômica. Essas lesões normalmente se desenvolvem cedo, durante a infância, 
nas regiões periorofaciais (boca, nariz, ânus e região genital) a pele das extremidades são muito acometidas 
e as lesões não sofrem alterações quando expostas à luz solar. Os pólipos intestinais são crescimentos ha-
martomatosos distribuídos por áreas produtoras de muco do trato gastrointestinal. Como forma de preven-
ção do acometimento de lesões malignas remove-se os pólipos cirurgicamente, sendo de suma importância 
a proservação do paciente quanto ao desenvolvimento de tumores. A importância da requisição de exames 
complementares, prevenindo dessa forma uma possível lesão cancerizável. Paciente do sexo feminino, 
leucoderma, 13 anos, procurou atendimento clínico, apresentando máculas pigmentadas cutâneas e orais 
de pequenas dimensões, principalmente no lábio inferior, estando presente desde o nascimento. Durante 
o exame clínico, ocorreu á hipótese diagnóstica de Síndrome de Peutz-Jeghers. Foi solicitada avaliação 
gastroenterológica, sendo constatada, através do exame de endoscopia digestiva, a presença de polipose 
gástrica; foram realizadas oito polipectomias, enviadas para o exame anatomopatológico. O resultado do 
exame histopatológico demonstrou lesões polipóides de características compatíveis com pólipos de Peutz-
-Jeghers, apresentando ausência de atipias celulares. Embasado nos exames concluiu-se o diagnóstico de 
Síndrome de Peutz-Jeghers. Foi detectado o mesmo quadro clínico em sua mãe e avó, sendo utilizado o 
mesmo protocolo. A condição intestinal pode ser reconhecida precocemente através das manifestações 
bucais, sendo realizada a prevenção de possíveis transformações malignas.

OSTEORRADIONECROSE EM PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA 
DE CABEÇA E PESCOÇO
LÍDIA RAYNNA GOMES DA SILVA; PAULA ESTEVES CARVALHO; CYNTIA 
FERREIRA RIBEIRO; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO; GEORGE 
BORJA DE FREITAS; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO
UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:lidiaraynna@hotmail.com

Palavras-chave: osteorradionecrose; radioterapia; neoplasias

A osteorradionecrose (ORN) é uma das mais graves complicações da radioterapia da região de cabeça e 
pescoço, pois além de ser de difícil controle pode deixar graves sequelas ou levar o paciente a óbito. Nesta 
complicação, o osso irradiado torna-se desvitalizado e exposto através da perda da integridade da pele e da 
mucosa, persistindo sem cicatrização. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da literatura sobre 
a osteorradionecrose abordando os seguintes aspectos: definição, fisiopatologia, epidemiologia, fatores de 
risco, diagnóstico, prevenção e tratamento. A radioterapia provoca uma redução na atividade e no número 
de osteoblastos (hipocelularidade); danos aos vasos sanguíneos (hipovascularidade) e consequente redução 
da oxigenação do tecido ósseo afetado (hipóxia). Trata-se de uma sequela de ocorrência tardia, surgindo 
principalmente após traumas decorrentes de exodontias e próteses mal adaptadas. A mandíbula é mais 
afetada que a maxila, sendo que os principais fatores de risco são os seguintes: dose total, fracionamento 
e técnica de irradiação; localização e estadiamento tumoral; nível de saúde bucal prévio à radioterapia e 
intervenções odontológicas após a irradiação. As características clínicas para o diagnóstico incluem dor 
local, trismo, halitose, exposição óssea, drenagem de secreção e fistulização intra ou extrabucais. O trata-
mento envolve antibioticoterapia, oxigenação hiperbárica e/ou cirurgias através de debridamento radical e 
reconstrução. É importante que o cirurgião-dentista conheça todas as complicações bucais do tratamento 
radioterápico da região de cabeça e pescoço e evite a realização de exodontias ou de outros procedimentos 
cirúrgicos invasivos após a radioterapia de modo a prevenir o surgimento da osteorradionecrose.

LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LESÕES NA MUCOSA BUCAL. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM LEVANTAMENTOS NACIONAIS
LÍDIA RAYNNA GOMES DA SILVA; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO; ELEONORA 
DE OLIVEIRA BANDOLIM MARTINS; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMA-
LHO; DOMINGOS ALVES ANJOS; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO
UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:lidiaraynna@hotmail.com

Palavras-chave: prevalência; mucosa; lesões

Conhecer a prevalência de alterações e lesões do sistema estomatognático numa determinada população é 
de grande relevância para o planejamento, execução e avaliação de políticas públicas de saúde voltadas para 
a prevenção e tratamento das mesmas. Apesar das diretrizes brasileiras da Política Nacional de Saúde Bucal 
(Brasil Sorridente) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendarem a realização de levantamen-
tos epidemiológicos sobre lesões de mucosa bucal, os quatro grandes levantamentos nacionais de saúde bu-
cal não construíram uma base de dados relativa às alterações dos tecidos moles do sistema estomatognático. 
O objetivo desta revisão da literatura foi analisar os aspectos metodológicos dos estudos de prevalência de 
lesões da mucosa bucal e propor uma metodologia para aplicação em levantamentos nacionais de saúde 
bucal. Foram pesquisadas as seguintes bases de dados: SciELO, Lilacs e MEDLINE, referentes ao período 
de 1990 a 2011, com as palavras-chave: “oral mucosal lesions” e “prevalence”. Também foram analisados 
manuais da OMS, livros texto e relatórios de órgão públicos de saúde que tratassem do referido assunto. 
Foram apontados os principais aspectos relacionados a treinamento e calibração de examinadores; meto-
dologia de exame clínico; critérios diagnósticos e condições/lesões a serem consideradas no levantamento. 
Apesar da avaliação de lesões de tecidos moles bucais em estudos epidemiológicos transversais ser cercada 
de dificuldades, particularmente, as relativas ao processo de treinamento e calibração de examinadores, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda há mais de duas décadas este tipo de levantamento. Foi 
encontrada variação substancial na metodologia adotada pelos levantamentos epidemiológicos de lesões 
bucais pesquisados. Experiências brasileiras prévias já demonstraram a plausibilidade de diferentes meto-
dologias para levantamentos nacionais de alterações de mucosa bucal.

PROCESSO PROLIFERATIVO NÃO NEOPLÁSICO – HIPERPLASIA FIBROSA 
INFLAMATÓRIA – RELATO DE CASO
MARCELY CRISTINY FIGUEREDO CASSIMIRO DA SILVA; RONALDO DE 
CARVALHO RAIMUNDO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelycassimiro@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia fibrosa; processo proliferativo; inflamatório

Os processos proliferativos não neoplásicos são lesões que ocorrem comumente na mucosa bucal e são 
caracterizados pela proliferação tecidual exagerada, geralmente de natureza inflamatória não específica, 
sem características histológicas tumorais. Entre esses processos, existem os processos inflamatórios e os 
crescimentos teciduais reacionais, também referidos como lesões hiperplásicas, nos quais se destaca a hi-
perplasia fibrosa inflamatória. Ela caracteriza-se pelo aumento no tamanho do tecido devido a um aumento 
do número de suas células constituintes, como resposta local à agressão, e que não pode ser enquadrada 
no grupo de lesões conhecidas como neoplasias, na verdadeira acepção do termo. As hiperplasias fibrosas 
são as lesões que mais acometem a cavidade bucal, tendo maior prevalência, segundo a literatura, para o 
sexo feminino e leucodermas. Ocorrem mais na região anterior da maxila e mandíbula em relação à região 
posterior e mais na área de gengiva, seguida pela bochecha, língua, lábios e palato. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como objetivo relatar um caso de hiperplasia fibrosa inflamatória. O paciente T. G. S., sete 
anos de idade, sexo masculino, foi atendido no Centro de Odontologia da Polícia Militar de Pernambuco. 
Este apresentava lesão hiperplásica, relacionada à má oclusão, com posição ectópica do dente 11 para 
vestibular. Após o exame clínico, foram solicitados os exames complementares laboratoriais e radiográficos 
(panorâmica, periapical e oclusal) pré-operatórios e evidenciou-se dilaceração radicular do dente 11, o qual 
estava traumatizando a mucosa na área referida. Devido a isso, o paciente foi encaminhado para fazer a exo-
dontia do dente 11 e remoção da lesão para submissão à biópsia. Através do exame histopatológico da lesão 
removida confirmou-se o diagnóstico de Hiperplasia Fibrosa Inflamatória devido ao trauma do dente 11.

SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL
MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA1; MARIA EMÍLIA ESPINDOLA2; EDVAL 
JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA3; EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR3

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3.HMJ, JA-
BOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL
e-mail:claraborba@gmail.com

Palavras-chave: etiopatogênese; sexo; faixa etária

Este trabalho tem como objetivo explanar de forma direta o que é a SAB, qual sua origem patogênica bem 
como os indivíduos mais susceptíveis a desenvolvê-la. A síndrome da ardência bucal (SAB) é a distorção 
de um sentido tipicamente descrito pelos pacientes como uma sensação de ardência da mucosa oral na 
ausência de alterações clinicamente evidente, sendo a língua comumente a mais afetada. A etiopatogênese 
da SAB é considerada como multifatorial, sendo dividida em três grupos: sistêmico, local e psicológico. 
No grupo sistêmico se enquadra os casos que se reportam a uma carência de vitamina do complexo B, de-
ficiência de ferro e alterações imunológicas. No local observam-se tratamento dentário, agentes infecciosos 
e reações alérgicas; e por fim o psicológico, tendo como fatores a depressão e ansiedade. Nesses casos o 
cirurgião-dentista deve estabelecer uma anamnese bastante minuciosa para saber primeiro diagnosticar a 
síndrome e consequentemente traçar um plano de tratamento que melhor se enquadre a seu paciente, bus-
cando solucionar o fator desencadeador para esta alteração. Foi realizada uma revisão bibliográfica visando 
o principal grupo de etiopatogênese, sexo e faixa etária em que a SAB é mais frequente. Observou-se que 
as mulheres são mais susceptíveis do que os homens em torno de 4 a 7 vezes, e seu estabelecimento ocorre 
normalmente entre 3 a 12 anos após a menopausa, especialmente após os 55 anos de idade,sendo esta sín-
drome rara antes dos 30 anos. Esta doença tem sido relacionada fortemente a depressão e ansiedade, sendo 
ela considerada por alguns cientistas como psicossomática, assim como em outros desconfortos crônicos.
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P235 RETARDO NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA: RAZÕES, ASSOCIA-
ÇÕES E SOLUÇÕES
MAYARA ARAGÃO DE LIRA GOMES1; EVANDRO GOMES DE SOUZA1; MAR-
COS DA SILVA MENESES1; PRISCILLA DE SANTANA CARVALHO1; CYNTIA 
FERREIRA RIBEIRO2; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT-UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UFS- UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:mayaramt@hotmail.com

Palavras-chave: câncer de boca; retardo; diagnóstico

O intervalo de tempo entre o aparecimento dos sinais e sintomas, de uma maneira clinicamente perceptível, 
e o diagnóstico pode ser genericamente denominado como período de retardo no diagnóstico. Ele pode ser 
decorrente de diversos fatores relacionados ao paciente, ao profissional e ao sistema de saúde. O objetivo 
deste trabalho é discutir os principais fatores relacionados ao retardo no diagnóstico do câncer de boca por 
parte dos profissionais de saúde bem como por parte dos pacientes, sua influência no prognóstico e de que 
modo isto pode ser controlado. Através de uma análise da literatura percebe-se que há décadas difunde-
-se a importância do diagnóstico precoce como um procedimento eficiente e desejado no tratamento do 
câncer. Apesar disso, o número de pacientes diagnosticados com câncer bucal em estágio avançado ainda é 
muito elevado. Esta é uma realidade encontrada no mundo inteiro e os fatores relacionados à patologia, ao 
paciente, ao profissional e ao sistema local de saúde são citados como influentes neste fenômeno. Conclui-
-se que o período de retardo de diagnóstico do câncer de boca no Brasil e no mundo ainda é muito longo 
e que algumas das principais medidas para propiciar a detecção precoce são o aumento do conhecimento 
populacional a respeito do câncer de boca; a educação continuada dos profissionais de saúde que realizam 
a triagem e diagnóstico e a estruturação dos sistemas locais de saúde para o atendimento integral da popu-
lação que necessite de serviços relativos a esta neoplasia.

DETECÇÃO DO VÍRUS DA HEPATITE C ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA 
DA POLIMERASE EM PACIENTES COM SÍNDROME DE SJOGREN
ANGÉLICA VERAS ROCHA; NATHÁLIA MARIA VIEIRA NASCIMENTO; ÉRI-
CA CAVALCANTI PASSOS DE MEDEIROS; CRISTIANE ARAÚJO SIMÕES; JU-
REMA FREIRE LISBOA DE CASTRO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nathivieiraster@gmail.com

Palavras-chave: hepatite c; síndrome de sjogren; saliva

Este trabalho propôs determinar a prevalência do Vírus da Hepatite C na excreção salivar de pacientes com 
Síndrome de Sjögren portadores de anticorpos séricos anti-HCV atendidos no ambulatório de Estomatolo-
gia da Universidade Federal de Pernambuco e avaliar a associação entre estas duas patologias. A hepatite C 
consiste numa doença predominantemente crônica que tem como agente viral o vírus HCV. A Sindrome de 
Sjogren, por sua vez, é uma doença inflamatória crônica, sistêmica e auto-imune que acomete as glândulas 
exócrinas (principalmente lacrimais e salivares) e, com menor frequência, os órgãos internos. As doenças 
mais comumente associadas à síndrome de Sjögren são a artrite reumatóide e o lúpus eritematoso sistêmico, 
no entanto, o HCV também vem sendo associado à ocorrência de síndrome de Sjogren. Considerando que 
a presença do vírus HCV na saliva pode, indiretamente, indicar comprometimento das glândulas salivares, 
é importante determinar a frequência do HCV-RNA nas amostras salivares de pacientes infectados pelo 
HCV, já que, sua transmissão através de exposição parenteral tem sido bem documentada na literatura. 
Foram coletadas amostras de sangue em 20 pacientes com o diagnóstico de Síndrome de Sjögren e realiza-
do teste Elisa para detecção do vírus da hepatite C. Mediante soronegatividade, não foi possível realizar a 
coleta de saliva para realização da reação em cadeia da polimerase. No entanto, mediante o levantamento 
bibliográfico foi possível constatar que a saliva vem sendo frequentemente estudada como potêncial fonte 
trasmissora do HCV.

LÍQUEN PLANO BUCAL: ASPECTOS CLÍNICOS E IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO
NATÁLIA CORDEIRO CARDIM; VÂNIA CAVALCANTI RIBEIRO DA SILVA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:teitonboy@gmail.com

Palavras-chave: líquen plano; diagnóstico; aspectos clínicos

O líquen plano é uma doença mucocutânea inflamatória crônica que afeta, sobretudo, adultos do sexo 
feminino entre 30 e 60 anos. Sua etiologia permanece desconhecida, mas tem sido considerada multifato-
rial influenciada por fatores psicogênicos e mediada por um mecanismo imunopatológico, envolvendo os 
linfócitos T. A relevância da doença aumenta pela sua possível malignização e multiplicidade de aspectos 
clínicos, o que torna o seu reconhecimento mais difícil. Este trabalho objetiva fazer considerações clínicas 
sobre o líquen plano bucal, justificando a importância do diagnóstico de pacientes acometidos pela doença. 
As lesões bucais podem apresentar formas clínicas diversas: reticular, erosiva, papular, bolhosa, atrófica 
e em placa, sendo a primeira, a mais frequente e caracterizada por linhas brancas (estrias de Wickham) 
entrelaçadas cercadas por uma discreta borda eritematosa. Normalmente essa forma clínica não causa sin-
tomas e envolve a mucosa jugal posterior bilateralmente. A forma erosiva, por outro lado, é quase sempre 
sintomática e se manifesta por áreas atróficas e eritematosas, cercadas por finas estrias radiantes. Nenhum 
tratamento mostrou-se eficaz na cura do problema e, em geral, é feito com corticosteróides, a fim de pro-
mover o alívio da dor, quando presente. O diagnóstico precoce da doença permite o controle adequado das 
lesões e alívio dos sintomas. Além disso, por ser uma lesão cancerizável e comprometer a mucosa bucal, 
muitas vezes, antes de acometer a pele, ou até mesmo de forma exclusiva, torna-se imprescindível o seu 
reconhecimento por parte do cirurgião- dentista, profissional responsável pelo exame bucal periódico dos 
pacientes, tratamento e monitoramento clínico no caso de lesões.

CANDIDOSE BUCAL: UM AFRONTE AOS PORTADORES DE PRÓTESE MAL 
AJUSTADA
NAYANE CHAGAS CARVALHO; MARIA AUXILIADORA SILVA PEREIRA; JA-
CKSON SANTOS LÔBO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:nanynha_malu@hotmail.com

Palavras-chave: candidose oral; próteses mal adaptadas; estomatite protética

Alterações bucais causadas pelo HIV/AIDS têm a presença da levedura Cândida albicans que pode se 
apresentar sob a forma de pseudomembranas esbranquiçadas ou amarelas, entretanto as próteses dentá-
rias podem por mecanismos interativos interferir ou colaborar para evidenciação de processos patológicos 
resultantes da associação próteses e microorganismos. A evidência clínica da infecção depende provavel-
mente de três fatores gerais: o estado imunológico do hospedeiro; o meio ambiente da mucosa bucal e a 
resistência da Cândida albicans. De algum modo, as candidoses associadas à estomatite protética não são 
de fácil tratamento, geralmente recidiva após a interrupção do mesmo, ainda que o trauma causado pela 
prótese tenha sido eliminado por meio de substituição por nova prótese, problemas nem sempre graves, 
representam um desafio na prática estomatológica, em face de sua frequência e o pequeno número de dro-
gas antifúngicas disponíveis em nosso meio. O presente estudo teve como objetivo apresentar uma breve 
revista literária sobre a ocorrência e patogenicidade da Cândida albicans na cavidade bucal, técnica e meios 
de culturas empregados na sua identificação, diagnóstico e tratamento. Assim, concluí-se que a candidose é 
a mais comum das infecções fúngicas que afetam a boca e, por isso torna-se necessário ao cirurgião-dentista 
e principalmente o especialista em prótese diagnosticar os sintomas da candidose, identificar as predisposi-
ções orais do paciente a fim de elaborar as melhores condutas para tratamento da doença.

CANDIDÍASE ORAL: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
UOSTON HOLDER DA SILVA1; RAFAELA MORAES ABRANTES1; MARÍLLYA 
LINS DE LARA ANDRADE2; GUILHERME SOARES GOMES DA SILVA2; SÉR-
GIO MENDES AMORIM1

1.ASCES, CARUARU, PE, BRASIL; 2.UNP, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:rafamoraes01@hotmail.com

Palavras-chave: estomatologia; infecção fungica; patologia oral

A candidíase oral é uma infecção fúngica causada pelo Candida Albicans, porém outros membros do gênero 
Candida podem estar envolvidos. Esta infecção está relacionada a diversos fatores predisponentes, princi-
palmente imunodeficientes, entretanto pessoas saudáveis podem apresentar candidose bucal. Clinicamente 
manifesta-se de diversas formas, sendo a pseudomembranosa a lesão mais comum em pacientes portadores 
de AIDS. O tratamento da candidíase consiste na eliminação dos fatores predisponentes juntamente com a 
utilização de antifúngicos tópicos e/ou sistêmicos. Avaliar a possível relação entre a desnutrição e a candi-
díase oral. Realizou-se uma análise de um caso clínico de candidíase oral relacionada provavelmente com 
desnutrição em uma paciente atendida no CEO de Estomatologia da Faculdade ASCES. Paciente MLS, 79 
anos, leucoderma, foi diagnosticada como portadora de candidíase oral pseudomembranosa. Foram soli-
citados exames de rotina, além do teste ELISA para HIV. A paciente relatou não realizar uma alimentação 
adequada, sendo orientada a seguir uma dieta alimentar, além da prescrição de suplementos vitamínicos, 
sais minerais, com o objetivo de imunomodulação, e uso de antifúngico local por 30 dias. Após o resultado 
dos exames, foi descartada a hipótese de AIDS. Durante a proservação houve regressão da lesão em 15 dias. 
A partir desse estudo de caso avaliou-se que pode existir relação entre a desnutrição e a candidíase oral, pois 
com o tratamento da deficiência de nutrientes houve remissão da lesão.

HIPERPLASIA GENGIVAL MEDICAMENTOSA – RELATO DE CASO
RODOLFO FREITAS DANTAS1; MÁRCIO MAIA GALVÃO SERRA1; MANOEL 
OLIVEIRA DANTAS FILHO2; ISABELA ALBUQUERQUE PASSOS1,3; GILKA 
SAMPAIO ANDRADE1

1.UNIPÊ, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.HUEC, CURITIBA, PR, BRASIL; 3. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:rodolfodantasodonto@gmail.com

Palavras-chave: patologia bucal; estomatologia; farmacologia

A hiperplasia gengival decorre do aumento do número de células e representa resposta exuberante do 
organismo frente a uma variedade de condições locais e sistêmicas. Alguns fármacos produzem alterações 
nos tecidos orais moles. Numerosos bloqueadores de canais de cálcio e o imunossupressor ciclosporina 
têm o mesmo efeito colateral. Dos bloqueadores de canais de cálcio a nifedipina é a substância que produz 
aumento gengival com maior frequência. Pode começar por um aumento indolor de uma ou duas papilas 
interdentárias, que apresentam aumento do pontilhado, e por fim, uma superfície áspera ou granulada com 
lobulações. As superfícies vestibulares dos dentes anteriores são mais afetadas, e em alguns casos, pode 
cobrir toda ou parcialmente a coroa dos dentes envolvidos. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso do 
paciente do sexo masculino, 57 anos de idade, que compareceu à clínica de estomatologia do Unipê com 
queixa de sangramento gengival e histórico de ausência de diagnóstico após consulta odontológica em 
outras instituições. O paciente relatou ser portador de doença renal crônica, hipertensão, estando fazendo 
uso dos fármacos: furosemida®, ranitina®, ciclosporina® e captopril®. Ao exame clínico, observou-se au-
mento do tecido gengival de superfície granulada com lobulações envolvendo o terço médio dos incisivos 
inferiores, mobilidade dentária e perda óssea. Diante do diagnóstico da hiperplasia gengival medicamen-
tosa deve-se esclarecer o paciente quanto à etiologia da doença e opção de tratamento, como a gengivo-
plastia, alertando para possibilidade iminente de recidiva. Como forma de tratamento, pode-se realizar a 
interrupção do uso do medicamento ou sua substituição; terapia periodontal conservadora ou eliminação 
cirúrgica (gengivoplastia e cirurgia a retalho). O objetivo deste trabalho é relevante o reconhecimento 
das alterações locais de ordem sistêmica, e procurar, através de uma anamnese bem realizada e dirigida, 
observar a relação causa-efeito.
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P241 CARCINOMA ESPINOCELULAR DE BOCA EM PACIENTES JOVENS
SUSE MARA SANDES PIRES1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; THIAGO DE 
SANTANA SANTOS3; GEORGE BORJA DE FREITAS4; FLÁVIA CALÓ DE AQUI-
NO XAVIER1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.USP, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL; 4.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:susesandes@hotmail.com

Palavras-chave: carcinoma espinocelular; pacientes jovens; câncer de cabeça e pescoço

Alguns estudos nacionais e internacionais têm apontado para uma modificação no perfil epidemiológico do 
câncer de cabeça e pescoço sugerindo um aumento na incidência deste tipo de câncer, particularmente o 
de cavidade bucal, na população de adultos jovens (abaixo de 45 anos de idade). Além disso, também tem 
sido demonstrada uma taxa de sobrevida mais baixa entre esses pacientes. Todos estes fatores demonstram 
a importância do estudo desta condição por parte dos cirurgiões-dentistas. O objetivo deste trabalho é, 
através de uma revisão da literatura, apresentar as taxas de incidência, fatores de risco e de prognóstico, 
que envolvem jovens com câncer bucal, além de discutir hipóteses para o surgimento deste quadro. Apesar 
do aumento no número de jovens com câncer bucal, esta situação ainda é considerada incomum. Os fatores 
de risco são similares aos dos pacientes com mais idade havendo predominância do tabagismo, etilismo 
e dieta inadequada, entretanto, são necessárias mais pesquisas sobre outros fatores como vírus e histórico 
familiar de câncer. Algumas das hipóteses levantadas para justificar o maior surgimento de casos de câncer 
de cabeça e pescoço em adultos jovens são os seguintes: predisposição genética aos carcinógenos ambien-
tais; anormalidades cromossômicas; aumento da suscetibilidade a um dano cromossômico induzido por um 
mutagen ou reparo deficiente do DNA. Ainda não está comprovado se o câncer bucal em jovens é mais 
agressivo e com pior prognóstico do que nos indivíduos de maior idade. O padrão do câncer bucal está 
mudando e os profissionais de saúde devem ser informados sobre este quadro de modo a não retardarem 
o diagnóstico desses pacientes já que, independentemente da sua idade, isto acarreta uma diminuição de 
possibilidade e eficácia terapêutica e afeta de maneira negativa o prognóstico.

OSTEOMA PERIOSTEAL: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. APRESENTAÇÃO 
DE UM CASO CLÍNICO
GUILHERME SOARES GOMES DA SILVA; SÉRGIO MENDES AMORIM; LÍCIA 
MARIA SILVEIRA; RAFAELA MORAES ABRANTES; UOSTON HOLDER DA 
SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:guilherme_sgs@hotmail.com

Palavras-chave: osteoma; osteoma periosteal; neoplasia benigna

Osteoma é um neoplasma benigno que se caracteriza pela proliferação de osso compacto ou de osso espon-
joso, tendo crescimento lento e localizado no interior do osso ou em sua superfície; entretanto nos maxilares 
nem sempre é possível diferenciar, devido à semelhança com outras lesões de massa óssea. Ocorrendo tam-
bém perifericamente na região subperiosteal, não apresenta dificuldade em seu diagnóstico, podendo estar 
conectadas à superfície óssea, sendo pediculada ou séssil. A característica radiográfica dessa lesão aparece 
como uma massa radiopaca bem circunscrita. É importante ressaltar a forma periosteal da doença que 
também se manifesta como uma massa esclerótica. Como tratamento é realizado a osteotomia, não sendo 
recidiva. Paciente do gênero masculino, 15 anos, procurou atendimento queixando-se de um crescimento 
lento, indolor, na mandíbula, causando assimetria facial. Ao exame extra-bucal observou-se um nódulo 
indolor, de consistência dura, medindo 2,5cm de extensão, localizado no ângulo da mandíbula. Através da 
radiografia panorâmica digital, mostrou imagem radiopaca circunscrita, não concluindo diagnóstico, e pela 
tomografia computadorizada de feixe cônico com reconstrução 3D revelou imagem hiperdensa, semelhante 
a osso, bem circunscrita. O diagnóstico clínico-tomográfico foi osteoma periosteal, sendo confirmado pelo 
anatomopatológico. A partir da observação do caso, fica evidente que o exame imaginológico, para o diag-
nóstico de osteoma periosteal localizado na mandíbula é a tomografia computadorizada de feixe cônico 
com reconstrução 3D.

HIPERPLASIA FIBROSA EM PACIENTE ADULTO COM HÁBITO DE SUCÇÃO 
DO LÁBIO INFERIOR
TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; CÉLIO ANTONIO DE SOUZA FILHO; 
PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE ARAÚJO; ALEXSANDRE BEZERRA CAVAL-
CANTE; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:tekagusmao@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia fibrosa inflamatória; mucosa bucal; hábito de sucção

Hiperplasia fibrosa é a resposta proliferativa benigna da mucosa oral a traumatismo crônico de baixa in-
tensidade. Tendo etiologia diversa, dentre elas, próteses mal adaptadas, traumatismo, higienização precá-
ria e manobras iatrogênicas. As lesões são nodulares, podendo ser pedunculadas ou sésseis, de coloração 
normal da mucosa, consistência firme e normalmente ausência de sintomatologia. Histopatologicamente 
apresenta-se como uma massa conjuntiva fibrosa com revestimento epitelial pavimentoso estratificado. O 
diagnóstico é clínico e o tratamento consiste na remoção cirúrgica total da lesão e suspensão dos fatores 
traumáticos da mucosa. O presente trabalho propõe relatar caso clínico de paciente do sexo masculino, 
leucoderma, de 24 anos de idade, apresentando lesão assintomática, nodular e pedunculada, localizada na 
mucosa labial inferior esquerda, com tempo de evolução de aproximadamente 2 anos. O paciente apresen-
tava boa higiene oral e não utilizava prótese dentária, porém relatou apresentar hábito de sucção da mucosa 
do lábio inferior. Foi realizada uma biopsia excisional e histopatologicamente, nas secções examinadas e 
coradas em HE, apresentava massa de tecido conjuntivo fibroso denso, recoberto por tecido epitelial pavi-
mentoso paraqueratinizado, confirmando o diagnóstico definitivo para hiperplasia fibrosa. Para não haver 
recidiva, deverá se remover o hábito de sucção pelo paciente, levando-se em consideração que este está 
relacionado a fatores psicoemocionais, e seu tratamento depende da atuação de uma equipe multidisciplinar 
e da conscientização do paciente. Conclui-se que é importante o conhecimento das principais características 
clínicas das patologias orais, para fins diagnósticos e tratamentos com eficiência, e sempre buscar as causas 
associadas às mesmas.

COMPLICAÇÕES CLÍNICAS DE INTERESSE AO CIRURGIÃO-DENTISTA 
PELO USO DE ALARGADORES NA REGIÃO FACIAL
TIAGO AMARAL BERTÃO; BIANCA LUCENA TAVARES BORGES DOMIN-
GUES; NASHLY RODRIGUES VICTORINO; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEI-
RA; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; SILVANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tiagobertao18@hotmail.com  

Palavras-chave: alargadores; complicações; orientações

Os alargadores são body modifications (modificações corporais), muito comuns, utilizados para dilatar 
certas regiões do corpo como o lóbulo da orelha, a asa do nariz, os lábios e o mento, sendo mais comum 
nos lóbulos e porção inferior dos lábios. A dilatação dessas regiões faz-se devido ao uso de alargadores 
de diferentes tamanhos de forma gradativa até que se atinja o tamanho desejado. Eles são feitos de aço, 
silicone, madeira, entre outros materiais. O objetivo desse estudo consistiu em identificar através das fontes 
de pesquisas disponíveis no Lilacs, Bireme, BVS, Scielo e sites especializados as complicações para a 
saúde pelo uso de alargadores. As complicações mais frequentes estão associadas à formação de queloides, 
dificuldade de higienização da área afetada, o comprometimento da alimentação e o constante atrito entre 
o material do alargador com os dentes e o periodonto, além da possibilidade de forte comprometimento 
estético quando excessos são cometidos. A atuação do cirurgião-dentista faz-se necessária para prevenir tais 
complicações, sendo essenciais, orientações, tais como: lavagem durante o banho, compressa de salmoura 
e esterilização com álcool. É preciso evitar colocar a mão a todo o momento para não haver contaminação 
da área, principalmente, quando ainda está no processo de cicatrização, remover o tecido morto sempre que 
houver formação do mesmo. Evitar saunas, banhos de mar, piscina e sol. Isto posto conclui-se que há ne-
cessidade de realizar campanhas educativas sobre o correto manuseio e higienização e orientações clínicas, 
visando à redução dos efeitos nocivos causados devido a sua má utilização, bem como alerta os adeptos 
acerca da importância de uma minuciosa avaliação do local onde se realizará o procedimento, devido à 
grande chance de ocorrerem complicações na instalação dos alargadores.

PIERCING BUCAL: O RISCO É MAIOR QUE A EXTRAVAGÂNCIA
VALESKA HORA CARVALHO1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; THIAGO DE 
SANTANA SANTOS3; SUZANE RODRIGUES JACINTO1; LUCIANA MARIA PE-
DREIRA RAMALHO4; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.USP, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:leska_hora@hotmail.com     
   

Palavras-chave: piercing-corporal; sistema estomatognático; complicações

A prática do piercing (perfuração) é milenar tendo sido realizada por várias civilizações, podendo ser apli-
cada em diversas partes do corpo, face e boca. Atualmente, os piercings de língua, lábios, bochechas e 
regiões peribucais têm-se tornado populares entre adolescentes e adultos jovens. Isto tem sido motivo de 
preocupação e discussão pelos cirurgiões-dentistas, devido aos possíveis danos para cavidade bucal. O ob-
jetivo deste trabalho é discutir as principais complicações advindas do uso do piercing bucal e como o cirur-
gião-dentista deve orientar seus pacientes e a comunidade em relação a esta prática. Dor; edema; infecção; 
sangramento intenso; transmissão de doenças contagiosas; dano nervoso; obstrução das vias aéreas; trauma 
gengival, fratura de dentes, cicatriz hipertrófica, periodontopatias, halitose, entre outras são as principais 
complicações decorrentes do uso do piercing na boca. Existem estudos correlacionando tal prática com 
maior risco de desenvolvimento de câncer de boca, principalmente em virtude da contaminação pelo HPV. 
Todo procedimento para colocação do piercing bucal, pode ser considerado um procedimento cirúrgico e, 
portanto pode vir acompanhado por complicações imediatas e tardias. Dessa forma, aqueles profissionais 
que colocam o piercing bucal (pierciers) deveriam se submeter a constantes cursos de atualização sobre 
normas de controle de infecção e biossegurança. Além disso, o cirurgião-dentista deve demonstrar aos seus 
pacientes que já possuem ou pensam em aplicar um piercing todos os riscos desta extravagância.

O QUE O CIRURGIÃO-DENTISTA DEVE SABER SOBRE DOENÇAS 
LINFOPROLIFERATIVAS
VALESKA HORA CARVALHO1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; GEORGE BOR-
JA DE FREITAS3; LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO4; SUZANE RODRI-
GUES JACINTO1; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO1

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATÉ, SP, BRASIL; 3.ABO-PE, 
RECIFE, PE, BRASIL; 4.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
e-mail:leska_hora@hotmail.com

Palavras-chave: doenças linfoproliferativas; linfoma; linfoma oral

A incidência das doenças linfoproliferativas tem aumentado nas últimas décadas. As doenças linfoprolife-
rativas acometem os adultos ou crianças e constituem um grupo de doenças que afetam o tecido linfoide e 
são decorrentes da proliferação e acúmulo de linfócitos anormais em diferentes estágios de diferenciação. 
O sistema estomatognático é uma das localizações anatômicas, além dos linfonodos, que pode ser acome-
tido por este grupo de doenças. Apesar do cirurgião-dentista não fazer o diagnóstico definitivo ele pode 
levantar suspeitas e hipóteses diagnósticas, através da anamnese, exame clínico, biópsia e outros exames 
complementares ao seu alcance. O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão da literatura, apresentar 
os principais aspectos clínicos e diagnósticos relacionados a algumas doenças linfoproliferativas, quais 
sejam: o linfoma Hodgkin, o linfoma não-Hodgkin, o linfoma de Burkitt e o linfoma de células T/NK. Os 
fatores de risco associados com determinados tipos de doenças linfoproliferativas incluem alterações gené-
ticas, terapias imunossupressoras, radiação ionizante, exposição ocupacional, principalmente a pesticidas, 
agentes infecciosos como EBV, HTLV, HCV, HHV-8 e Helicobacter pylori, dentre outros. O diagnóstico 
das doenças linfoproliferativas é complexo e feito por um médico, requerendo, além dos dados clínicos, a 
combinação de exames morfológicos, imunofenotípicos, citogenéticos, moleculares e histopatológicos. Os 
sintomas mais comuns são presença de massas tumorais comprometendo estruturas, fadiga, prurido cutâ-
neo, febre, emagrecimento e sudorese noturna. Os linfomas agressivos, como os retratados neste trabalho, 
apresentam linfonodomegalia ou tumoração extranodal com rápida evolução e podem levar a óbito em 
semanas ou meses se não forem rapidamente tratados. Por esta razão, é muito importante que o cirurgião-
-dentista conheça os principais aspectos deste grupo de doenças e seja capaz de suspeitar do surgimento 
das mesmas nos seus pacientes.
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P247 SÍNDROME DE EAGLE: RELATO DE CASO
VANDA SANDERANA MACÊDO CARNEIRO; AMARO LAFAYETTE NOBRE 
FORMIGA FILHO; MARIA HELENA CHAVES DE VASCONCELOS CATÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:vandacarneiro@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de eagle; processo estiloide; diagnóstico por imagem

A síndrome de Eagle é uma entidade clínica incomum e apresenta uma sintomatologia variável, ocorrendo 
devido à anomalia de tamanho do processo estilóide, mostrando-se alongado. Normalmente a apófise es-
tilóide tem comprimento de cerca de 2,5cm e comprimentos maiores de 3cm são considerados anômalos 
e responsáveis pela síndrome. Várias teorias têm sido propostas para explicar esta síndrome, inclusive 
para diferenciá-la de outras alterações, sobretudo, da tendinite temporal, síndrome de Ernest e neuralgia 
trigemial atípica. O intuito do presente trabalho é apresentar um caso clínico de síndrome de Eagle, aonde a 
paciente relatava sensação de corpo estranho na parte oral da faringe, cefaléia e dor faringeana bilateral que 
se estendia aos ouvidos e era agravada pela deglutição. Foram solicitados exames imagiológicos, onde se 
notou o alongamento do processo estilóide e calcificação do complexo estilo-hióideo. Diante dos aspectos 
apresentados pode-se firmar o diagnóstico em síndrome de Eagle, sendo planejado para o tratamento da 
paciente, a analgesia por meio da terapêutica medicamentosa, incluindo a Nimesulida 100 mg (12/12h) e 
Dipirona Sódica 500 mg/mL (8/8h), por um período inicial de 7 dias. A paciente está em acompanhamento 
ambulatorial há 2 anos, apresentando apenas um episódio de recidiva, em que a prescrição medicamentosa 
foi mantida. O cirurgião-dentista deve saber reconhecer os sintomas clínicos e os sinais imaginológicos da 
síndrome de Eagle, para que o diagnóstico definitivo possa ser estabelecido, e o tratamento ser realizado 
de acordo com a sintomatologia apresentada, viabilizando uma melhor qualidade de vida para o paciente.

IMPLANTODONTIA, BIFOSFONATOS E FRATURA MANDIBULARES 
ALDO FERNANDES DE ALBUQUERQUE BEZERRA JÚNIOR
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aldobezerra@uol.com.br

Palavras-chave: osseonecrose; bifosfonatos; fratura mandibular

Empregados para o tratamento de várias doenças caracterizadas pelo aumento da reabsorção óssea, os 
bifosfonatos, conforme alguns estudos têm seu uso associado a efeitos adversos, como necrose da maxi-
la e da mandíbula. O medicamento bifosfonato tem sido utilizado para prevenir ou tratar a osteoporose, 
mieloma múltiplo, metástases de tumores ósseos malignos. Relatamos um caso de realização de implante 
em uma paciente, há 8 anos, que foi submetida aos bifosfonatos por periodo prolongado trazendo grandes 
complicações, devendo os implantodontistas conhecê-las. Paciente GGV, 58 anos, sexo feminino, portado-
ra de Carcinoma Ductal Infiltrante (Receptor estrógeno progesterona positivo), realizada ressecção total de 
01 mama, submetida à quimioterapia com os bifosfonatos, por 6 anos, apresentando edentulismo parcial 
inferior foi realizado implantes osseointegrados e concluido com o devido sucesso clinicamente esperado, 
3 implante de cada lado com prótese fixa sobre os mesmos, osso tipo I, prótese fixa sobre Mini-pilares-
-cônicos em metalocerâmica. Após 2,5 anos, observamos uma periimplantite, que foi realizado múltiplas 
cirurgias mucogengivais, laserterapia sem sucesso com o aparecimento de deiscências com exposição óssea 
com várias tentativas de fechamento sem sucesso. Optamos para o controle clínico e mecânico da Placa 
bacteriana por 2,5 anos, que foi observado o estacionamento e redução da área de osso exposto. Com 
apenas 3 epsódios de agudização da infecção de tecido moles tratados com antibioticoterapia padrão. Em 
2008 observamos em tomografia de controle sequestros ósseos e possível fratura mandibular patológica em 
controle tomográfico de 2009. Iniciamos controle da placa com clorexidine realizando a toalhete cirúrgica 
da fratura mandibular. Observamos consolidação da fratura no controle de 2011, que nos leva a pensar: 
após a suspensão da droga seus efeitos vasculares e ósseos podem fraturar e também consolidar estas 
fraturas mandibulares.

TORUS PALATINO: ENXERTO AUTÓGENO DE BLOCO CÓRTICO-MEDULAR 
E PARTICULADO NA IMPLANTODONTIA
ALDO FERNANDES DE ALBUQUERQUE BEZERRA JÚNIOR
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aldobezerra@uol.com.br

Palavras-chave: torus palatino; enxerto autógeno; bloco monocortical

A área anterior do palato duro tem potêncial para servir como região doadora óssea. Enxertos ósseos autó-
genos frequentemente é o melhor método de correção para as reabsorções ósseas. Provisionalização ime-
diata determina resposta tecidual periimplantar, estética favorável, manutenção da papila e integridade 
alveolar na colocação de implantes imediatos. Enxertos autógenos são considerados “Padrão Ouro” possui 
as melhores características como material de aumento e/ou substituição óssea, o único biomaterial com 
capacidade osteogênica. Relatamos uma técnica de reconstrução óssea utilizando o torus palatino, sendo 
uma alteração de crescimento ósseo benigna, que vem favorecer ao paciente portador de defeito ósseo 
alveolar vestíbulo-palatino anterior da maxila colocando permitindo a colocação implantes imediatos e 
ou tardios. Paciente MJA 73 anos portadora de uma reabilitação oral há 15 anos, apresentou infiltrações 
e fraturas radiculares, foi realizado o planejamento radiográfico através de Tomografia Computadorizada 
indicando a exodontia do elemento 21 e a colocação de implante imediato e no rebordo correspondente ao 
elemento 11, colocamos um implante com o enxerto de bloco cortico-medular (Torus Palatino) cirurgia 
de 1 estágio, estrategicamente utilizamos retentores naturais já preparados.Confeccionamos provisórios 
mediato sobre implantes, para individualização dos provisórios com estética e função progressiva na ins-
talação dos intermediários, submetidos a carga progressiva, finalizando após a osseointegração o caso com 
coroas metalocerâmicas individualizadas sobre implantes e dentes naturais com a devida manipulação do 
tecido periimplantar de proteção (Gengiva Inserida) respectivamente com uma proservação de 2 anos. A 
preservação do Torus Palatino frente às exéreses, por ser potêncial área doadora dos portadores, em futuras 
reconstruções ósseas. O Torus Palatino pode ser uma alternativa dos enxertos autógenos intra-orais de bloco 
e/ou particulado na implantodontia.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO AMELOBLASTOMA COM RECONSTRUÇÃO 
DE MANDÍBULA UTILIZANDO ENXERTO DE CRISTA ILÍACA NÃO VASCU-
LARIZADO: RELATO DE CASO
ALMIR WALTER DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO; VINICIUS FARIAS 
VIANA; BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS
HUOC/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:almirwalter@gmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma; enxerto; implante

Os ameloblastomas são tumores que se originam do epitélio odontogênico. Teoricamente, podem originar-
-se de remanescentes celulares do órgão do esmalte, do revestimento epitelial de um cisto odontogênico 
ou das células da camada basal da mucosa oral. São neoplasias que representam cerca de 1% de todos 
os tumores e cistos que acometem o complexo maxilo-mandibular e apesar de apresentarem caracterís-
ticas histológicas de benignidade, possuem uma grande probabilidade de serem localmente invasivos e 
recorrentes, representando o tumor odontogênico de maior significado clínico. Os aspectos radiográficos 
desse tumor são variáveis, podendo ser uniloculares ou multiloculares; expansivos ou infiltrativos; podendo 
preservar, adelgaçar e até romper a cortical basilar. A escolha do tratamento, conservador (enucleação ou 
curetagem) ou não (ressecção marginal ou parcial), é feita em função do tamanho, tipo de lesão, localização 
e histopatologia, podendo-se utilizar para reconstrução óssea, enxertos ósseos autógenos de crista ilíaca ou 
fíbula, vascularizados ou não. Paciente do gênero feminino, 39 anos, leucoderma, compareceu ao serviço 
de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial para tratamento de lesão multiloculada localizada em 
região anterior de mandíbula, assintomática. Ao exame físico a paciente apresenta-se parcialmente dentada 
inferiormente com ausência dos elementos 36, 46 e 47, notando - se abaulamento da cortical óssea vesti-
bular, com ausência de mobilidade dentária na região afetada. Foi realizada ressecção marginal da lesão 
com margem de segurança de 2 centímetros, e em segundo tempo cirúrgico foi realizada reconstrução com 
enxerto autógeno de crista ilíaca não vascularizado, o qual, foi estabilizado com quatro parafusos de titânio. 
Em terceiro tempo foi realizada a colocação de dois implantes osseointegrados do tipo cone morse para 
reabilitação com prótese overdenture do tipo barra clipe. 

CARGA IMEDIATA SOBRE IMPLANTES: POSSIBILIDADES PROTÉTICAS EM 
PASSO ÚNICO: REVISÃO DE LITERATURA
ALTO NADLER 
ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:altinho@bol.com.br

Palavras-chave: implante; carga imediata; prótese

As possibilidades de tratamento com implantes osseointegrados revolucionaram a prática protética e clínica 
nos últimos anos, permitindo uma melhor retenção e estabilização de próteses totais e parciais, impedindo a 
imposição de cargas laterais em dentes pilares diretos de próteses parciais removíveis de extremidade livre 
e evitando o desgaste de dentes íntegros que serviriam de pilares para próteses fixas. A carga imediata em 
Implantodontia é um conceito bem definido na literatura, com elevados índices de sucesso, desde que se 
estabeleça um protocolo cirúrgico adequado atingindo estabilidade primária, ausência de trauma cirúrgico e 
uma distribuição espacial dos implantes que favoreça a biomecânica. A carga imediata surgiu com o intuito 
de suprir a necessidade daqueles pacientes que apresentavam problemas com as próteses totais após a colo-
cação dos implantes em dois estágios cirúrgicos. Os mesmos sentiam-se incomodados com o deslocamento 
da prótese total e sentiam-se socialmente debilitados. A reabilitação com prótese total implanto-suportada 
com carga imediata vem sendo realizada como uma alternativa viável, com excelente prognóstico e co-
modidade para o paciente, já que a mesma é concluída em um espaço de tempo curto, sendo modificado o 
protocolo de dois estágios cirúrgicos para instalação dos implantes e posteriormente a instalação da prótese. 
Tal procedimento se torna possível dado ao alto índice de sucesso da técnica, com resultados bastante 
satisfatórios e é viável quando bem aplicada e indicada.

REMOÇÃO DE IMPLANTES MAL POSICIONADOS. RELATO DE CASO 
CLÍNICO
BRUNO HENRIQUE VELOSO COUTINHO; RODRIGO CHAVES PEIXOTO; 
RALPH SPINELLI CARNEIRO PINTO; LUIZ ANTONIO VASCONCELOS DE 
MORAES MELLO CAVALCANTI NEGRINHO; MARCOS HERMANN; HÉRCIO 
LUIZ SILVA DE MACÊDO
ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brunohenriquecoutinho@hotmail.com

Palavras-chave: retriever; remoção de implantes; insucesso

Com a descoberta da osseointegração, os implantes dentários surgiram como uma alternativa de tratamento 
reabilitador para pacientes total ou parcialmente desdentados. Diversas falhas características das próteses 
convencionais como complicações estéticas, fonéticas, funcionais, biológicas e mecânicas foram resolvi-
das com o advento da implantodontia. No entanto, tais falhas ainda podem acontecer caso um adequado 
planejamento não seja executado previamente à cirurgia e/ou na hipótese de despreparo do profissional 
levando a inutilização dos implantes instalados. Com os conhecimentos atuais da implantodontia, torna-se 
indiscutível a necessidade de um planejamento reverso antes de execução cirúrgica. Esse planejamento 
permite ao profissional prever a futura prótese, a necessidade de enxertos ósseos e a melhor posição dos im-
plantes antes mesmo da instalação dos mesmos. Quando o planejamento reverso é ignorado as chances de 
insucessos aumentam consideravelmente. O objetivo do presente trabalho é relatar a remoção de implantes 
dentários mal posicionados, devido à falta de planejamento reverso, utilizando o retriever como ferramenta 
para a remoção. Paciente do sexo feminino, 22 anos de idade, foi submetida à cirurgia de remoção de três 
implantes, por causa de posicionamento inadequado. Concluímos que utilizando o retriever a remoção do 
implante se torna mais fácil e com menos danos ao paciente facilitando a instalação de novos implantes 
imediatos a explantação ou tardios.
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P253 IMPLANTE UNITÁRIO COM CARGA IMEDIATA EM REGIÃO POSTERIOR DE 
MANDÍBULA: RELATO DE CASO
DANIELA LIMA VALENÇA1; RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES1; PAU-
LO GUSTAVO DE FREITAS SANTOS2; RAFAEL AMORIM CAVALCANTI DE 
SIQUEIRA2

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, 
CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.ILAPEO- INSTITUTO LATINO AMERICANO DE 
PESQUISA E ENSINO ODONTOLÓGICO, CURITIBA, PR, BRASIL.
e-mail:danynha_1@hotmail.com

Palavras-chave: implantes osseointegráveis; carga imediata; conexôes tipo morse

Há anos o tratamento com implantes dentários de pacientes edêntulos vem se tornando uma alternativa 
segura, estudos relatam e comprovam ao longo do tempo o sucesso da terapia. Com a evolução das técnicas 
cirúrgicas e da bioengenharia dos implantes, tornou-se possível a sua utilização com função imediata re-
presentando um ganho de tempo significativo no tratamento reabilitador, minimizando desconforto e custo 
para o paciente. A carga imediata pode ser efetuada com segurança, desde que se obtenha uma boa estabi-
lidade primária. Em conjunto com as vantagens oferecidas pela carga imediata, o uso de conexões do tipo 
Morse promove ausência de micromovimentos e microgaps que parecem proteger os tecidos periimplan-
tares, promovendo mínima reabsorção óssea e apresentando o tecido periimplantar semelhante à gengiva 
natural. Apresenta também melhoria na dissipação das tensões e cargas oclusais comparada aos implantes 
de conexão hexagonal, garantindo melhor fixação e estabilidade mecânica da prótese. No seguinte caso, 
o paciente do sexo masculino, 34 anos, apresentando ausência do elemento 36, foi submetido à instalação 
de um implante cônico com conexão Morse em área posterior de mandíbula. Seguindo o procedimento 
cirúrgico, foi selecionado o componente protético e sobre este foi confeccionado um provisório imediato 
em resina acrílica autopolimerizável. O provisório após esculpido e devidamente ajustado e polido foi 
cimentado sobre o pilar com cimento provisório a base de hidróxido de cálcio. Consultas de manutenção 
foram realizadas para acompanhamento do resultado e maturação dos tecidos, visualizando-se a anatomia 
gengival pré-existente. Neste contexto, as evidências científicas têm demonstrado que as propriedades bio-
mecânicas oferecidas pelos implantes Cone Morse proporcionam ao clínico uma grande segurança no uso 
tanto em casos de carga imediata em reabilitações múltiplas ou unitárias.

TERAPIA FOTODINÂMICA: UMA NOVA PROPOSTA PARA O TRATAMENTO 
DA PERIIMPLANTITE
DIOGO PEREIRA CRATEUS; ROSEANE FREIRE CASTRO; LAISA MINELE AL-
VES MACÊDO; HILCIA MEZZALIRA TEIXEIRA; CLÁUDIA CRISTINA BRAI-
NER DE OLIVEIRA MOTA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:diogocrateus@gmail.com

Palavras-chave: implante dentário; periimplantite; terapia fotodinâmica

A periimplantite é um processo inflamatório que afeta os tecidos que circundam o implante osseointegrado, 
resultando em perda do osso de suporte. É uma infecção sítio-específica, com características semelhantes 
à periodontite crônica: inflamação da mucosa periimplantar, sangramento à sondagem, secreção purulenta, 
perda clínica de inserção do implante e perda óssea em forma de taça observada radiograficamente. A tera-
pia fotodinâmica (PDT, sigla em inglês para Photodynamic Therapy) consiste na associação de um agente 
fotossensibilizante a uma fonte de luz específica, gerando espécies de vida curta e altamente reativas, 
radicais livres e oxigênio singleto, que promovem a morte de bacteriana. Esta técnica tem sido aplicada 
em diversas especialidades da Odontologia, como a Periodontia, a Endodontia e a Implantodontia. Este 
trabalho se propõe a realizar uma revisão de literatura sobre a aplicação da PDT no combate às bactérias 
causadoras da periimplantite. É descrita na literatura como uma técnica seletiva, de fácil aplicação, baixo 
custo, ação localizada e pouco invasiva, sendo, portanto, um método eficaz na redução bacteriana em 
superfícies de implantes. O laser de baixa potência usado na PDT promove uma redução bacteriana similar 
ao laser de alta potência, com as vantagens de não promover aumento da temperatura e a um custo redu-
zido. Ainda de acordo com a literatura, a radiação laser atuando isoladamente, sem associação de corantes 
fotossensibilizantes, não possui a eficiência antimicrobiana alcançada por esta técnica. A PDT apresenta-
-se bastante vantajosa ao tratamento convencional, por evitar o uso de antimicrobianos que, por sua vez, 
geram resistência bacteriana a longo prazo. A PDT deve ser considerada coadjuvante no tratamento da 
periimplantite e associada aos tratamentos mecânicos (raspagem) e cirúrgicos (enxertos) para o sucesso do 
tratamento da doença periimplantar.

REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTE COM MAL DE PARKINSON - RELATO 
DE CASO
PATRÍCIA MONTEIRO CRUZ1; NADIELLY TORRES BELFORT ACIOLI1; DÉ-
BORAH LAGES ZOLIN1; CARLOS LAGES ZOLIN1; SEBASTIANJORGE FLO-
RENCIO FERREIRA DE LIMA2; CARLOS ALBERTO ZOLIN3

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRA-
SIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, 
RS, BRASIL.
e-mail:deborahzolin@gmail.com

Palavras-chave: doença de parkinson; implantes; reabilitação

A doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa, crônica e progressiva que acomete em geral 
pessoas idosas. Ela ocorre pela perda de neurônios do SNC que sintetizam dopamina. A diminuição da 
dopamina provoca vários sintomas, principalmente motores. Os principais sintomas motores se manifestam 
por tremores nas mãos, lábios e língua, bradicinesia e rigidez na musculatura orofacial, causando prejuízos 
na higiene oral e consequentemente, perda dentária. O objetivo deste trabalho é apresentar através do 
relato de um caso clínico a abordagem odontológica para pacientes portadores da doença de Parkinson. 
Paciente S.L.V., 51 anos, chegou ao Zolin Centro Odontológico para realização de exodontia dos dentes 
32,34,35,42,43,45 e colocação de prótese no arco inferior. Seu estado de saúde bucal era bastante precário, 
apresentava movimentos constantes, involuntários severos e descoordenados dos membros superiores e 
inferiores e da cabeça e severa inquietude. O plano de tratamento estabelecido foi a colocação de prótese 
sobre implantes ósseo-integrados na mandíbula e uma prótese móvel na maxila. Foram solicitados Raio 
X Panorâmico e Tomografia Computadorizada para avaliar as condições ósseas do paciente para coloca-
ção dos implantes. Devido às dificuldades motoras do paciente, a cirurgia de exodontia e colocação dos 
implantes foi realizada em ambiente hospitalar e sob anestesia geral, já que sob anestesia local haveria a 
possibilidade de ocorrer acidentes. Foram realizadas revisões semanais durante os primeiros 6 meses após 
a cirurgia e, em seguida, reabilitação com as próteses dentárias. Para o atendimento do paciente com Mal de 
Parkinson é necessário que os profissionais sejam cuidadosos e que tenham conhecimento sobre a progres-
são da doença a fim de que seja realizado um planejamento adequado à realidade do paciente, possibilitando 
a ele autonomia e independência em relação aos cuidados com a saúde bucal.

A ALTERNATIVA DO USO DE IMPLANTES ZIGOMÁTICOS PARA REABILITA-
ÇÃO DE MAXILAS DESDENTADAS: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; LUANA OSÓRIO FERNANDES; ALFREDO DE AQUINO GASPAR 
JÚNIOR; EMERSON TAVARES DE SOUZA; PATRÍCIA FERNANDES CASSIMI-
RO DA SILVA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; enxertos; zigomático

Durante muito tempo e sempre, a humanidade preocupou-se com os fatores que pudessem ajudar na longe-
vidade da vida. Com os avanços da Medicina, além da longevidade, os homens começaram a se preocupar 
também com a qualidade de vida, e não só com a longevidade. Inúmeros fatores estão associados com 
uma qualidade melhor de vida, entre estes fatores, podemos citar a qualidade da alimentação. Para tanto, 
a Odontologia tem evoluído junto com a medicina para oferecer tratamentos que devolvam aos pacien-
tes a capacidade mastigatória semelhante ou bem próxima da capacidade que os mesmos apresentavam 
antes de perderem os dentes. Com esta preocupação, tem aumentado por parte dos pacientes a procura 
por tratamentos odontológicos que sejam capazes de devolver a capacidade e o prazer em se alimentar, 
a capacidade de mastigar e triturar alimentos, aumentando assim esta qualidade de vida. Em particular, a 
procura pelo tratamento com implantes dentários assume grande parcela dos anseios dos pacientes. Com a 
grande evolução das técnicas em implantodontia, e com a facilidade do acesso às informações, os pacientes 
cada vez mais têm procurado tratamentos mais rápidos e menos invasivos. Ante esta situação, este trabalho 
tem por finalidade apresentar um caso clínico de uma reabilitação feita sobre implantes com ancoragem 
Zigomática, onde o paciente optou por não ser submetido a cirurgia reconstrutiva (Enxertia Óssea), além 
de um resultado mais rápido (onde pode ser feito num prazo de 72 horas através do Carregamento Imediato 
dos implantes). 

TEMPORIZAÇÃO IMEDIATA EM REGIÃO DE INCISIVO CENTRAL SUPE-
RIOR UTILIZANDO TÉCNICA DE PLATAFORMA SWITCHING: RELATO DE 
CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; PATRÍCIA FERNANDES CASSIMIRO DA SILVA; FABRÍCIA SOA-
RES RODRIGUES; EMERSON TAVARES DE SOUZA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; provisório; enxerto

O presente trabalho tem por finalidade relatar um caso de uma paciente que procurou nossa clínica particu-
lar após receber um trauma contundente na cavidade bucal, queixando-se de mobilidade do elemento 21. 
Ao exame clínico ficou constatada separação (fratura) da porção coronária da porção radicular do elemento 
dentário em questão. Foi solicitado exame complementar rediográfico, e após exame, ficou constatada 
fratura radicular do mesmo. Foi proposto para a paciente a exérese do fragmento radicular do 21, com insta-
lação imediata de implante na mesma região, opção a qual foi aceita de imediato. Após ótima estabilização 
cirúrgica do implante, foi realizada uma moldagem da paciente para confecção de restauração de transição 
imediata, a qual foi instalada no mesmo dia da cirurgia e as guia laterais e anterior foram ajustadas para 
não haver toque nesta restauração. A paciente foi orientada a não morder/apreender absolutamente nada 
sobre esta restauração de transição durante o período de osseointegração, e a paciente comprometeu-se 
obedecer às indicações para uso desta técnica, já que o elemento 21 participava ativamente dos movi-
mentos excursivos da paciente (guia anterior). Devido à largura radicular do elemento dentário fraturado, 
foi possível utilizar um implante de largo diâmetro, fato este que tornou possível utilizar um componente 
protético de menor diâmetro para confeccionar a restauração transitória e final pela técnica de “plataforma 
SWITCHING”. E após a espera do período de osseointegração, será confecionada uma restauração final 
em Zircônia para esta paciente.

A OPÇÃO DO USO DE IMPLANTE DE CORPO ÚNICO PARA EVITAR ENXER-
TIA ÓSSEA EM FORAME INCISIVO: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; LUANA OSÓRIO FERNANDES; FERNANDA FLÁVIA BRITTO AN-
DRADA; EMERSON TAVARES DE SOUZA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; implante corpo único; enxerto

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um caso clínico de uma jovem paciente de 20 anos que, 
após trauma contundente, teve avulsão traumática do elemento 11 quando tinha 14 anos de idade. Por 
este motivo, a mesma usa desde então uma Prótese Parcial Removível Provisória com um único dente 
de estoque, com finalidade de reabilitar o espaço desdentado referente ao elemento 11. Durante o exame 
clínico, observou-se que a paciente apresentava mordida aberta anterior, sem guia incisiva (o que, para 
implantodontia, seria um fator de risco a menos). Ao exame radiográfico, foi possível verificar grande 
aumento de volume do forame incisivo anterior, o qual limitava a instalação imediata de implantes pela 
técnica tradicional. A paciente não aceitou ser submetida à cirurgia de enxerto autógeno com esvaziamento 
de canal incisivo anterior e, alegando motivos religiosos, não aceitou em hipótese nenhuma ser submetida a 
procedimento de enxertia com uso de biomateriais de origem animal. Foi proposto, então, uso de implante 
de corpo único, opção a qual foi aceita de imediato. Foi explicado para a paciente as desvantagens da 
técnica, mas a paciente entendeu que seria a melhor opção. Foi realizado o planejamento reverso antes do 
procedimento cirúrgico, assim como confecção de restauração transitória. No momento da cirurgia, foi 
obtido um excelente travamento do implante, mesmo sendo um implante de corpo único com dimensões 
reduzidas; foi instalado um componente para provisório no implante e foi confeccionada a restauração 
transitória cimentada. Após o período de osseointegração, será confeccionada uma restauração em Zircônia 
como reabilitação final. 
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P259 O USO DA ZIRCÔNIA EM PRÓTESES PROTOCOLO COM CARREGAMENTO 
IMEDIATO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA1; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI2; GEÓRGIA PIRES DOS SANTOS MENEZES2; ANGÉLICA VERAS 
ROCHA1; LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES1

1.CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.USINA, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: zircônia; carga imediata; protocolo

Desde os estudos originais do Professor Branemark na década de 60, onde estabeleceu um protocolo de rea-
bilitação de pacientes desdentados totais, onde se realizava o tratamento em duas etapas bem distintas: uma 
primeira etapa cirúrgica e uma segunda etapa protética, seis meses após a primeira etapa, já apareceram os 
primeiros estudos onde havia a preocupação em reduzir este tempo de espera da osseointegração destes im-
plantes intraósseos. O protocolo original fundamentava-se na inserção dos implantes em tecido ósseo vivo, 
sendo estes implantes os mais paralelos possíveis entre si, e, seis meses após, dava-se a confecção de uma 
estrutura metálica capaz de unir de forma rígida todos os implantes, sendo parafusada passivamente a todos 
os mesmos, sem promover movimentos de báscula, para posterior confecção de dentes em material resilien-
te sobre esta barra (Resina Acrílica), com a preocupação unicamente funcional, sem nenhuma preocupação 
estética. Com o avanço dos estudos e aprimoramento das técnicas, a exigência estética foi incorporada às 
reabilitações sobre implantes, também. No presente trabalho, serão expostos vários casos de próteses do 
tipo protocolo Branemark com carregamento imediato dos implantes, sendo esta estrutura de união feita 
em zircônia, com aplicação de material resiliente (resina acrílica) sobre a mesma, como uma alternativa 
clínica que visa proporcionar melhor biocompatibilidade material-tecidos vivos e melhor estética devido 
à translucidez da zircônia, facilidade de higienização por parte dos pacientes, promovendo uma melhor 
qualidade de vida aos pacientes e mostrar o follow-up de 04 anos de acompanhamento destes casos clínicos.

IMPLANTE DE CORPO ÚNICO PARA REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PROTÉTI-
CO EXTREMAMENTE LIMÍTROFE: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; FABRÍCIA SOARES RODRIGUES; GRASIELE ASSIS DA COSTA 
LIMA; ALFREDO DE AQUINO GASPAR JÚNIOR
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; prótese sobre implantes; planejamento

Com o avanço dos estudos em implantodontia, os “desafios” propostos aos dentistas têm aumentado em 
complexidades cada vez mais. O presente trabalho apresenta um caso clínico onde a paciente queixa-se de 
uma prótese adesiva reabilitando um incisivo lateral superior que descolava constantemente. Ao exame 
clínico, ficou constatado que o caso se tratava de um incisivo lateral superior bem estreito no sentido mesio-
-vestibular (o incisivo lateral contralateral é conóide). A paciente é portadora de uma prótese adesiva com 
reforço metálico por lingual que, embora a paciente já tivesse sido submetida à terapia ortodôntica durante 
aproximadamente 10 anos, a mesma continuara portadora de mordida aberta anterior; não referiu nenhuma 
intenção em submeter-se, mais uma vez, à terapia ortodôntica nem apresentou interesse em solucionar 
o caso através de prótese fixa. Pelo fato do espaço protético ser extremamente limítrofe, foi solicitado 
tomografia de feixe cônico, e após análise deste exame, foi constatado que a paciente apresentava espaços 
radiográficos cirúrgicos (para instalação de implante osseointegrado) e protéticos muito limitados. Então, 
pelo fato da paciente ser portadora de mordida aberta anterior, foi sugerido utilização de implante estreito 
de corpo único, com temporização imediata. O trabalho mostra toda a sequência clínica desta reabilitação 
(desde a situação inicial; instalação do implante; temporização imediata e restauração final em metalocerâ-
mica) além de radiografia pós-operatória após o primeiro ano de proservação. 

ALVÉOLOS COMPROMETIDOS: TÉCNICA RDI, UMA OPÇÃO SEGURA E 
VIÁVEL
VIVIANE REGO PINTO CAVALCANTI1; JANINE SOUZA DE PERBOIRE SAN-
TOS2; NARA ALMEIDA PESSOA LINS2

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.  
e-mail:janineperboire@hotmail.com

Palavras-chave: alveólos; técnica rdi; dentes

Após a exodontia, a abordagem do alvéolo deve ser conservadora e, estando íntegros o contorno gengival 
e as paredes ósseas, os passos seguintes devem visar à sua manutenção. O meio mais eficaz de preservar 
as estruturas, é a imediata instalação do implante e o preenchimento ósseo do gap resultante. No caso da 
Técnica RDI, o preenchimento é feito com osso autógeno coletado da região da tuberosidade maxilar 
devido ao seu excelente potêncial nutricional e ao pós-operatório favorável. Pode ser indicada para dentes 
condenados por diversas etiologias, tais como: fraturas e reabsorções radiculares, lesões periapicais peque-
nas ou extensas, lesões endoperiodontais, perfurações ou fissuras radiculares, inclusive com a presença de 
abscessos. A técnica consiste em exodontia combinada com a instalação do implante e da coroa provisória 
no mesmo ato, através de procedimento cirúrgico reconstrutivo, sem a elevação de retalho. Manobra que 
permite uma menor duração de tratamento, trazendo vantagens estéticas, psicológicas e funcionais para o 
paciente. Para execução da mesma, é necessário: boas condições de saúde do paciente, ausência de sobre-
mordida profunda, e volume ósseo que permita uma boa estabilidade apical do implante. O implante deve 
ter um comprimento mínimo de 10mm, e estabilidade primária mínima de 35 Ncm de torque. Os implantes 
mais indicados para essa técnica são os cônicos ou cilíndrico-cônicos devido às suas características de 
melhor estabilidade primária e de distribuição de forças. Como limitações, temos em relação basicamente à 
região doadora, como presença de terceiros molares retidos ou extensões alveolares do seio maxilar. Como 
complicações, situações em que há ausência de estabilização do enxerto ósseo. Para execução da técnica, há 
necessidade de domínio sobre Cirurgia, Periodontia, Implantodontia e Prótese sobre Implantes. Embora re-
sultados obtidos até o momento, sejam satisfatórios, a técnica necessita de acompanhamento a longo prazo.

COMPORTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO EM IMPLANTES COM 
CONEXÃO HEXÁGONO EXTERNO, HEXÁGONO INTERNO E CONE MORSE: 
REVISTA DE LITERATURA
JOSUÉ MAURO LOPES; UBIRATAN DE ARAÚJO PINTO
FOR/FOPCB, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:jotinha405@hotmail.com     
  

Palavras-chave: hexágono interno; hexágono externo; cone morse

Em implantes osseointegrados, implicações mecânicas e consequentemente funcionais e estéticas são afe-
tadas pelo design dos implantes, sendo que o sucesso da restauração e a saúde dos tecidos ao seu redor 
estão relacionados com a precisão e adaptação dos componentes do implante, a estabilidade da interface 
implante/pilar e a resistência desta interface, quando submetida a cargas durante a função mastigatória. O 
objetivo do presente trabalho foi investigar o comportamento da distribuição de tensão em implantes com 
conexão do tipo hexágono externo, hexágono interno e cone Morse, através de revista de literatura. Diante 
dos resultados pode-se concluímos: para alguns autores a distribuição de tensão sobre o implante através 
de forças aplicadas na região axial não apresentam diferenças estatística significante, já para outros a apli-
cação de cargas verticais resultam em maior tensão na região do pescoço do implante do tipo hexágono 
externo; implantes unitários do tipo hexágono externo com aplicação de cargas laterais demonstram-se 
ser deformável já o de configuração hexágono interno permite uma melhor distribuição ao longo do seu 
eixo, juntamente com o tipo cone Morse que parece ser o mais estável dentre estes implantes; o design, 
como também a carga aplicada influencia significativamente na micromovimentação do implante, visto que 
durante o carregamento oclusal, a conexão do tipo cone Morse apresenta ausência de micro-movimentos 
e a conexão do tipo hexágono interno maior estabilidade sobre o hexágono externo; acredita-se que a 
complicação mais frequente dos implantes hexágono externo seja o afrouxamento do parafuso protético, 
devido à maior concentração de tensão cervical favorecida pelo design deste tipo de implante; o fenômeno 
da perda óssea marginal do implante quanto da osseointegração ainda não estão completamente entendido, 
no entanto estudos indicam que sobrecargas oclusais, bem como as aplicadas fora do seu eixo podem 
resultar nesta perda.

TIPOS DE COBERTURA DE SUPERFÍCIE DE IMPLANTES DENTÁRIOS
LAIS RANI SALES OLIVEIRA SCHLIEBE1; ELISA MIRANDA COSTA1; ANA 
CAROLINA MENDES PINHEIRO1; DIOGO RUBIM DE ASSIS2; BRENO MONT 
ALVERNE3

1.UFMA, SAO LUIS, MA, BRASIL; 2.CEUMA/FLORENCE, SAO LUIS, MA, BRA-
SIL; 3.UFMA/FLORENCE, SAO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:laisrani@hotmail.com

Palavras-chave: implantes dentários; osseointegração; hidroxiapatita
 
A conexão estrutural e funcional direta entre o tecido vivo e o implante dentário é conceituado como os-
seointegração. Vários estudos buscaram acelerar esse processo, a fim de melhorar a estabilidade secundária 
na reabilitação de espaços edêntulos. A resposta biológica é dependente da topografia de superfície, logo, 
diferentes tratamentos na superfície foram desenvolvidos com o intuito de alterar a morfologia do material 
e garantir o sucesso clínico do implante. A hidroxiapatita é considerada como o material mais utilizado 
nas coberturas de implantes de titânio devido à similaridade desse fosfato com os fosfatos presentes nos 
tecidos ósseos humanos, por esta razão o tratamento do titânio com o recobrimento da hidroxiapatita visa 
a união das características mecânicas e biológicas dos materiais. Dentre os métodos realizados existem as 
técnicas por adição ou subtração de materiais, como um meio de alcançar os objetivos desejados. Podem 
ser realizados de diferentes maneiras, como adição por plasma-spray, recobrimento sol-gel, recobrimen-
to eletrolítico e o recobrimento biomimético. Além de outras técnicas, que vêm sendo desenvolvidas na 
tentativa de suplantar as limitações das técnicas já estabelecidas, como por exemplo, o plasma-spray. O 
presente trabalho, por meio de uma revisão de literatura, visou analisar o tratamento e o recobrimento das 
superfícies dos implantes dentários, focando na cobertura por hidroxiapatita dos implantes de titânio, e a 
influência destes na osseointegração.

O USO DE BIOMATERIAIS COMO ALTERNATIVA AOS ENXERTOS ÓSSEOS 
AUTÓGENOS PARA RECONSTRUIR DEFEITO POR PNEUMATIZAÇÃO DE 
SEIO MAXILAR: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; LUANA OSÓRIO FERNANDES; FERNANDA FLÁVIA BRITTO AN-
DRADA; PATRÍCIA FERNANDES CASSIMIRO DA SILVA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: biomateriais; enxertos; sinus lifting

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um caso clínico onde um paciente adulto jovem (40 anos), 
gozando de boa saúde, perdeu os elementos dentários 25 (por razões ortodôticas) e 26 (por insucesso com 
tratamento endodôntico) e queria repor os dentes excluindo próteses móveis. Foi solicitado para o mesmo 
um exame tomográfico de feixe cônico, onde foi possível constatar pneumatização de seio maxilar nesta 
região desdentada. Ao ser informado sobre as técnicas de resconstrução óssea de maxila (sinus lifting), o 
paciente não aceitou a opção de realizar enxerto autógeno, técnica pela qual tem grande vantagem por acu-
mular os efeitos osteogênico, osteoindutor e ostecondutor juntos. Então foi proposto o uso de uma hapatita 
sintética para solucionar o caso, deixando bem claro para o paciente as desvantagens de se usar um material 
sintético em detrimento de material autógeno (por servir apenas como material osteocondutor). O mesmo 
aceitou a condição e as explicações sobre as limitaçoes do material. A partir daí, optou-se por usar Oste-
ogen® (Intra-Lock system ®) além de membrana de colágeno tanto em contato com a membrana sinusal 
internamnete à cavidade (para evitar que as irregularidades do processamento do material perfurassem) as-
sim como externamente (isolando a área receptora do contato com os tecidos moles adjacentes). No futuro 
próximo, será solicitada uma nova tomografia do paciente para averiguar o quanto foi conseguido de altura 
óssea após enxertia, para serem instalados 02 implantes de conexão tipo Morse e para serem confecionadas 
02 coroas em zircônia isoladamente.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

117

P270 

P269 

P268 

P267 

P266 

P265 ENXERTO XENÓGENO PARTICULADO EM PACIENTE COM DEFICIÊNCIA 
ÓSSEA HORIZONTAL PRÉ-MAXILAR
LUIZ ANTONIO VASCONCELOS DE MORAES MELLO CAVALCANTI NEGRI-
NHO; MARCOS HERMANN; BRUNO HENRIQUE VELOSO COUTINHO; RO-
DRIGO CHAVES PEIXOTO; HÉRCIO LUIZ SILVA DE MACÊDO; RALPH SPI-
NELLI CARNEIRO PINTO
ABO/PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:luizavm@gmail.com

Palavras-chave: enxerto xenógeno; bio oss; implante cone morse

Tradicionalmente casos de deficiência óssea pré-maxilar horizontal vêm sendo tradados com enxerto au-
tógeno em blocos fixados por parafusos no osso existente, porém a tecnologia atualmente empregada no 
desenvolvimento de alguns materiais substitutivos ósseos nos permite, em alguns casos, propor tratamentos 
alternativos menos traumáticos e com menor tempo de conclusão. O trabalho apresentará um caso clínico 
realizado na especialização de implantodontia da ABO - Recife através de painel. O caso consiste na insta-
lação de dois implantes em região de centrais em paciente com deficiência óssea horizontal com indicação 
de enxerto. O painel terá ilustrações legendadas do exame tomográfico pré-operatório, de exame clínico 
do paciente, do momento da cirurgia de instalação dos implantes, realização do enxerto com cobertura de 
membrana biológica de origem bovina e acompanhamento clínico. Os implantes escolhidos são de plata-
forma cone-morse (diametro: 3,5 mm, comprimento: 11,0 mm) para otimização da ancoragem primária e 
melhor aproveitamento da crista óssea. O tipo de enxerto foi xenógeno particulado (bio-oss®), visando 
evitar um tempo cirúrgico a mais e presença de sítio doador caso fosse realizado enxerto autógeno de 
mento. Os fatores clínicos determinantes na escolha desta conduta foram principalmente linha do sorriso 
baixa e suporte labial suficiente, ambos detectados durante exame pré-operatório. Com isto o tempo total 
do tratamento foi reduzido, uma vez que a instalação dos implantes e o enxerto, foram realizados no mesmo 
tempo cirúrgico e maior conforto pós-cirúrgico foi proporcionado ao paciente.  

O USO DE BIFOSFONATOS EM PACIENTES SUBMETIDOS A IMPLANTES 
DENTAIS
MÁRIO FILIPE VERÇOSA DE MELO SILVA; ELIZABETH ARRUDA CARNEI-
RO PONZI; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; KEYLLA MARINHO 
ALBUQUERQUE BARROS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:mfvms@hotmail.com

Palavras-chave: implant; osteonecrosis; bifosfonatos

Os bifosfonatos são compostos farmacológicos que apresentam elevado tropismo pelo tecido ósseo, afetan-
do seu metabolismo através da inibição da diferenciação e proliferação de osteoclastos. Atualmente foram 
descritos numerosos casos de osteonecrose em maxilares, associados a intervenções cirúrgicas bucais em 
pacientes sob terapia com bifosfonatos, principalmente os intravenosos. Avaliar o que existe de evidência 
científica sobre a implantodontia em pacientes submetidos à terapia com bifosfonatos e sua relação com 
a ocorrência de osteonecrose nos maxilares. Foram pesquisados artigos com os descritores: implant, oste-
onecrosis, e bifosfonatos, utilizando as bases de dados do Pubmed, Scopus e Scielo. Foram selecionadas 
pesquisas clinicas em humanos e animais, publicadas entre janeiro de 2001 e junho de 2011, e apenas as 
do tipo ensaios clínicos, estudo transversal, série de casos, observacional ou caso-controle. Dentro desses 
critérios, foram encontrados 10 artigos em humanos, não tendo sido encontrado estudos de ensaio clínico, 
e 11 em animais, os quais foram colocados em tabelas para melhor avaliação de seus dados. A maioria dos 
estudos (75%) observou que os pacientes que estão sob terapia de bifosfonatos e submetidos a cirurgias 
de implantes dentais apresentam baixo risco para o desenvolvimento de osteonecrose de maxilares, tendo 
uma taxa de sucesso superior a 90%, com uma maior frequência de insucesso quando na mandíbula. O uso 
de bifosfonatos por pacientes submetidos a implantes dentais em geral não comprometeram sua osteoin-
tegração ou aumentaram o risco de osteonecrose dos maxilares. Entretanto, há poucos estudos de maior 
evidência científica e são necessárias outras pesquisas na área; principalmente visando avaliar o sucesso dos 
implantes em longo prazo nos pacientes usuários crônicos desses medicamentos.

EPÍTESE GENGIVAL: UMA ALTERNATIVA ESTÉTICA E FUNCIONAL
NARA ALMEIDA PESSOA LINS1; VIVIANE REGO PINTO CAVALCANTI2; JANI-
NE SOUZA DE PERBOIRE SANTOS1

1.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nara_almeida@hotmail.com

Palavras-chave: gengiva; implante; epítese

O tecido gengival deve fazer parte do planejamento reabilitador para atingir o sucesso. Os dois componen-
tes estéticos da região anterior são o tecido mole e os dentes. Qualquer alteração nesse complexo tecido-
-dente pode provocar efeitos desagradáveis na estética do paciente. Existem situações clínicas nas quais os 
pacientes apresentam reabsorção óssea na região de pré-maxila, comprometendo a estética, função, suporte 
labial e a fonética. Por essa razão, em casos de próteses fixas sobre implantes, ocorre a necessidade de 
realizar enxerto ósseo, que apresenta grande grau de morbidade e baixa previsibilidade em relação ao resul-
tado final. Assim, uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos seria a confecção de gengiva artificial ou 
epítese que se caracteriza pela substituição da gengiva perdida por uma prótese removível, ou como parte 
de uma prótese fixa metalo-cerâmica convencional sobre dentes ou impantes. A confecção de epítese tem 
como principal indicação a compensação de grandes perdas de tecido mole e duro, na impossibilidade de 
alongamento cervico-incisal dos dentes, ou de gengiva artificial aderida à prótese melhorando, contudo, a 
higienização do paciente, proporcionando suporte para o lábio, prevenindo a impactação alimentar. Trata-se 
de uma alternativa de baixo custo, ao alcance do clínico e capaz de oferecer boa estética e fonética, sendo 
assim, sua indicação sendo bastante viável nos resultados estéticos e funcionais. O presente estudo tem 
como objetivo abordar as vantagens, indicações e técnicas de confecção de epítese, além de suas limitações.

A ALTERNATIVA DO USO DE IMPLANTES DE CORPO ÚNICO PARA REABILI-
TAR EDENTULISMO EM CASOS LIMÍTROFES: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; ALFREDO DE AQUINO GASPAR JÚNIOR; PATRÍCIA FERNAN-
DES CASSIMIRO DA SILVA; LAISA MINELE ALVES MACÊDO
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; implante corpo único; estética

Após a aceitação mundial da qualidade da terapia de reabilitação com implantes dentários, a mudança de 
paradigma de reabilitação funcional para reabilitação estética tenha aumentada em grande escala em todo 
o mundo, sendo muito bem aceito pelos pacientes e grandemente estudado pelos pesquisadores. O presente 
trabalho tem por finalidade apresentar uma situação clínica onde uma jovem paciente apresenta agenesia 
dos dois incisivos laterais inferiores. Após passar por terapia ortodôntica, a mesma recebeu a informação de 
alguns cirurgiões que o espaço desdentado funcional após o final da terapia ortodôntica seria impossível de 
ser reabilitado através de implantes dentários. Porém, a paciente não tinha interesse em realizar reabilitação 
com próteses fixas (ponte fixa), tendo em vista que a mesma não era portadora de nenhum tipo de restau-
ração em toda sua cavidade bucal. Foram solicitadas, para a mesma, radiografias de diagnóstico e após 
interpretação do exame, foi proposto o uso de implantes de corpo único com temporização imediata para 
reabilitar os espaços desdentados, assim como poder realizar a remoção da aparatologia ortodôntica fixa. 
Após se aguardar o período de osseointegração dos implantes de corpo único e a remoção da aparelhagem 
ortodôntica fixa, foi sugerido para a paciente realizar tratamento de clareamento dentário (o que foi aceito 
de imediato) e logo em seguida, foi relizada a moldagem destes implantes para confecção de restaurações 
finais em zircônia, respeitando a estética do caso, assim como os fatores fisiológicos e biológicos (plano 
oclusal e guia anterior).

APLICAÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA EM IMPLANTODONTIA – UMA 
REVISÃO DE LITERATURA
RAFAEL RODRIGUES FIALHO; FERNANDO ANTONIO ANDRADE; LITIAN 
OLIVEIRA LIMA; MARIA REGINA ALMEIDA DE MENEZES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO- FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:rafaelrf89@gmail.com

Palavras-chave: terapia fotodinâmica; terapia fotodinâmica em odontologia; nativação fotodinâmica

A aplicabilidade da terapia fotodinâmica (PDT) vem sendo bastante pesquisada na área odontológica, por 
exemplo, em implantodontia. Procura prevenir a infecção, tratar as periimplantites e poderá ser uma alter-
nativa no controle da seleção de cepas bacterianas resistentes, devido ao uso indiscriminado de antibióticos 
e antissépticos locais. Nessa modalidade de fototerapia três fatores atuam concomitantemente. O fotossen-
sibilizador, uma fonte de luz e o oxigênio. Estes por meio de mecanismos específicos inativam diversos 
tipos de microorganismos. O objetivo desta será realizar uma revista da literatura sobre PDT, abordando os 
tipos de fotossensibilizadores, lasers, os corantes mais utilizados e sua efetividade. Identificar também as 
indicações, vantagens e desvantagens desta terapia na implantodontia. Uma de suas aplicações diz respeito 
à descontaminação periimplantar, em que fotossensibilização tem demonstrado uma redução do número 
de bactérias, além de eliminação completa de algumas espécies, como observaram os autores Shibli et 
al. (2003); Hayek; Araujo; Gioso (2005) em seus estudos em cães. Os autores Paiva, 2007; Cargnelutti, 
2007. Ferreira; et al, 2005 sugeriram que a terapia fotodinâmica é um método não invasivo que poderia ser 
usado para reduzir microrganismos em periimplantites. Uma completa eliminação de bactérias na região 
periimplantar foi observada pelos autores Schuckert; Stefan; Muller (2006), após uso de uma solução de 
cloreto de toluidina 20g/ml como fotosensibilizador um laser de baixa potência de 100mW (PAIVA, 2007). 
Já Dörtbudak, (2001) demonstrou em um estudo in vivo, redução bacteriana de 92% em média em superfí-
cies de implantes. (YAMADA et al, 2004; CARGNELUTTI, 2007). De uma forma geral pode-se concluir 
que na implantodontia, o uso em terapias de redução microbiana periimplantar tem sido apontado como 
um método não invasivo que poderia ser usado para o tratamento de periimplantites, embora o custo dessa 
terapia ainda seja um fator limitante.

LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR BILATERAL. RELATO DE CASO 
CLÍNICO
RALPH SPINELLI CARNEIRO PINTO; DAVID MORAES DE OLIVEIRA
ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rspinelli3@hotmail.com

Palavras-chave: seio maxilar; implantodontia; cirurgia

A região maxilar posterior edêntula apresenta condições únicas e desafiadoras em cirurgia e implantodon-
tia, comparadas às outras regiões dos maxilares. A atrofia óssea e a pneumatização do seio maxilar após a 
perda de elementos dentários, associado à baixa densidade óssea nessa região, proporciona local inadequa-
do para a instalação de implantes dentários. Com a perda do elemento dental, os estímulos que mantêm o 
osso alveolar desaparecem entrando em processo degenerativo, primeiramente provocando o estreitamento 
de largura da crista óssea e, consequentemente, a diminuição do trabeculado e, em seguida, a da altura. A 
densidade óssea da região posterior da maxila diminui rapidamente com a idade e, em média, é a menos 
densa dentre todas as regiões dos maxilares. Entre os procedimentos de reconstrução, o levantamento do 
seio maxilar com enxerto sinusal é uma das melhores opções para a obtenção de altura óssea suficiente 
para a instalação de implantes osseointegráveis. A técnica sofreu pequenas variações e atualmente o pro-
cedimento de elevação sinusal é amplamente realizado com diversos materiais de enxertia, incluindo osso 
autógeno, aloenxerto, xenoenxerto e material aloplástico, sendo considerado um procedimento com alto 
índice de sucesso. Durante a última década, a hidroxihapatita bovina e várias misturas de materiais aloplás-
ticos têm sido utilizadas como enxerto no seio maxilar, tendo sido avaliados em vários estudos clínicos. O 
objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico realizado na clínica do Curso de Especialização em 
Implantodontia da ABO-PE, no qual foi realizado o levantamento bilateral dos seios maxilares utilizando 
enxerto xenógeno – Bio-Oss Geistlisch- e membrana de cortical bovina, utilizando a técnica traumática 
da janela lateral.
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P271 LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR COM BIOMATERIAL E INSTALAÇÃO 
IMEDIATA DE IMPLANTES
RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES1; DANIELA LIMA VALENÇA1; JOÃO 
CARLOS AMORIM LOPES2; RAFAEL AMORIM CAVALCANTI DE SIQUEIRA3

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, 
CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE, 
RECIFE, PE, BRASIL; 3.ILAPEO - INSTITUTO LATINO AMERICANO DE PES-
QUISA E ENSINO ODONTOLÓGICO, CURITIBA, PR, BRASIL.
e-mail:danynha_1@hotmail.com

Palavras-chave: implantes osseointegráveis; seio maxilar; enxerto ósseo

A reabilitação com implantes da região posterior do arco superior edêntulo pode ser dificultada pela atrofia 
óssea e a pneumatização do seio maxilar após a perda de elementos dentários, associado à baixa densidade 
óssea nessa região. Entre os procedimentos de reconstrução, o levantamento do seio maxilar com enxerto 
sinusal é uma das melhores opções para a obtenção de altura óssea suficiente para a instalação de implantes 
osseointegráveis. Na maioria dos casos, os enxertos em seio maxilar são feitos preferivelmente com a in-
serção do material de enxertia no espaço intra-sinusal, ocupando o processo alveolar. A principal indicação 
para a realização da técnica refere-se à criação de melhores condições para a instalação de implantes em 
regiões posteriores da maxila que apresentam insuficiente volume ósseo, menos de 8 mm de altura e 4 mm 
de largura. Paciente do sexo masculino, 55 anos, compareceu à clínica particular apresentando ausência dos 
elementos 25 e 26, e fratura da raiz do 27. Após exame clinico e radiográfico constatou-se que o remanes-
cente ósseo era suficiente para realização da técnica de enxertia do seio maxilar com instalação imediata 
dos implantes e posterior reabilitação protética. Foi realizado o acesso ao seio através de uma janela lateral 
preservando a membrana e os implantes 25 e 26 foram imediatamente instalados conjuntamente com o pre-
enchimento do espaço com um biomaterial, osso bovino liofilizado, Bio-oss (Geistlich, Wolhusen, Suíça). 
O alvéolo remanescente da raiz do 27 foi preenchido com o biomaterial. Sete meses após foi realizada a 
reabertura e então o implante do 27 e os cicatrizadores dos 3 implantes foram colocados e a sutura realizada 
visando evitar uma terceira cirurgia. Após 4 meses de espera a prótese foi instalada em função, respeitando 
o período de osseointegração dos implantes. A técnica cirúrgica de enxertia no seio maxilar, isolada ou em 
conjunto com outros procedimentos, surgiu então, como um meio alternativo.

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES NA IMPLANTODONTIA
SHERLI CRISTINA GOMES DE ALBUQUERQUE; GREYCIANNE DE SOUZA 
CAVALCANTI; JULIANA CAVALCANTI DOS SANTOS; VANESSA LESSA CA-
VALCANTI DE ARAÚJO
FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:sherli_cristina@hotmail.com

Palavras-chave: acidentes; complicaçoes; implantodontia

Nos últimos anos, o sucesso da osseointegração revolucionou os tratamentos dentários, proporcionando 
técnicas reabilitadoras, para pacientes edêntulos acometidos de perdas dentárias parciais ou totais. Os 
princípios da osseointegração advindos dos avanços científicos, aliados à prática clínica, incorporaram a 
Implantodontia ao arsenal terapêutico do cirurgião-dentista. A osseointegração apresenta resultados previ-
síveis e estáveis ao longo do tempo, com níveis de sucesso próximos de 90%. No entanto, como qualquer 
técnica, está sujeita à incidência de falhas. Contudo, o desenvolvimento dessa especialidade trouxe consigo 
complicações e acidentes, associados à condição sistêmica do paciente; nível de conhecimento, experiência 
e habilidade do profissional; uso de técnicas cirúrgicas inadequadas; uso incorreto de antibióticos; presença 
de infecção bacteriana; entre outros. Os limites de segurança e previsibilidade da técnica podem ser extra-
polados e, como consequência, os acidentes e complicações podem aumentar em frequência e magnitude, 
ocasionando possíveis danos aos pacientes com repercussões éticas, morais e legais ao cirurgião-dentista. 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura científica atualizada dos acidentes 
e complicações associados à colocação dos implantes, bem como relatar os avanços e perspectivas sobre o 
tema. Sendo assim, é preciso conhecer com detalhes cada vez mais o paciente e todas as complicações que 
podem ocorrer, para que durante o tratamento elas não surpreendam o profissional, ou que sejam reconhe-
cidas o quanto antes. O melhor tratamento para as complicações é evita-las.

BMP’S RECOMBINANTES E SUAS NOVAS PERSPECTIVAS NA ODONTOLO-
GIA: REVISÃO DE LITERATURA
VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA1; GABRIELA GUERRA ROSA1; UBIRATAN DE 
ARAÚJO PINTO2; BRENO DELANO SALVIANO OLIVEIRA3

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FA-
CULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRA-
SIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vinicius__lima@hotmail.com

Palavras-chave: bpm; proteína morfogenética; osteogênese

A Odontologia atualmente tem enfrentado diversos desafios na reparação de tecidos ósseos de pacientes 
atingidos por traumas automobilísticos, esportivos, sequelas de arma de fogo, lesões patológicas, processos 
infecciosos, anomalias de desenvolvimento e diversas outras situações que envolvem considerável perda 
de tecido ósseo. A utilização de Proteínas Morfogenéticas Ósseas Recombinantes Humanas (rhBMP’s), 
obtidas através das técnicas de clonagem molecular, tem fornecido novas perspectivas para a aquisição de 
técnicas e conhecimentos sobre os mecanismos de controle do reparo tecidual. A exploração de técnicas de 
biologia molecular que busquem a revelação dos fatores responsáveis pela programação do DNA possibi-
litará o direcionamento das células para a produção de novos tecidos. As proteínas morfogenéticas ósseas 
recombinantes humanas (rhBMP’s) têm sido bastante pesquisadas na indução do reparo ósseo, em rebordo 
alveolar, em periimplantites, na cementogênese e dentinogenese. As BMP’s na Odontologia têm aplicabili-
dade principalmente nas áreas de cirurgia bucomaxilofacial, periodontia, implantodontia e endodontia, com 
resultados promissores em estudos experimentais e clínicos. Deste modo, este trabalho tem por objetivo 
através de revisão de literatura, explorar novas possibilidades de reparos ósseos dentro da Odontologia 
possibilitando, assim, um melhor conhecimento por parte dos cirurgiões-dentistas dos novos materiais que 
vem sendo utilizados com o propósito de reparação óssea dentro de sua área de atuação.

IMPLANTES CURTOS: VANTAGENS E INDICAÇÕES
VIVIANE REGO PINTO CAVALCANTI1; NARA ALMEIDA PESSOA LINS2; JANI-
NE SOUZA DE PERBOIRE SANTOS2

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vi_pinto@hotmail.com

Palavras-chave: implantes; dentes; curtos

Os implantes, baseados nos princípios da osseointegração para substituição de dentes naturais, tem sido 
amplamente aceito e bem documentado, nas reabilitações de pacientes parcial ou completamente desden-
tados. A literatura relata um melhor resultado na utilização de implantes osseointegrados quando o maior 
contato possível entre a área total da superfície e osso alveolar é alcançado buscando a utilização de im-
plantes maiores tanto em comprimento quanto em diâmetro. Entretanto existem limitações quanto ao uso 
de implantes convencionais devido a altura óssea reduzida ou acidentes anatômicos. Para contornar essas 
limitações, cirurgias como enxertia servem como alternativa para tratamento com implantes longos, porém 
muitos pacientes rejeitam esse tipo de tratamento pela necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos, 
maior sensibilidade pós-operatória e alto custo. Como alternatitva viável, foram desenvolvidos os Implan-
tes curtos, menores de 10mm de comprimento, que vem demonstrando uma escolha segura no tratamento 
de áreas edêntulas com limitações de altura e volume ósseo. Os implantes curtos apresentam inúmeras 
vantagens cirúrgicas quando comparadas aos implantes longos, como menor risco cirúrgico de perfuração 
do seio maxilar, parestesia mandibular e menor necessidade de procedimentos de aumento ósseo em região 
posterior antes ou concomitante a instalação dos implantes em ambos os arcos. Dessa maneira, através de 
uma revisão bibliográfica, o trabalho proposto tem como objetivo enfatizar as vantagens, características e 
indicações dos implantes curtos, que apresenta como excelente alternativa para reablitação em casos de 
rebordos severamente reabsorvidos.

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR: 
CONTRIBUINDO PARA A ATENÇÃO INTEGRAL DOS PACIENTES COM 
PARKINSON
ELIZABETH LOUISY MARQUES SOARES DA SILVA; ANDRELLE NAYARA CA-
VALCANTI LIMA DE ALMEIDA; AMANDA REGINA SILVA DE MELO; TÁSSIA 
FERNANDA LEAL DE LIMA; GEORGINA AGNELO LIMA; CARLA CABRAL 
DOS SANTOS ACCIOLY LINS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:beth_louisy@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia geriátrica; saúde do idoso; doença de parkinson

O Brasil vem passando por um processo de envelhecimento populacional rápido e intenso, tanto é, que a ex-
pectativa de vida do brasileiro continuará aumentando nas próximas décadas. Desta forma, o estado de saúde 
bucal dos idosos tem adquirido maior importância dentro deste contexto, pois algumas enfermidades apre-
sentam consequências bucais que podem comprometer o seu nível nutricional e o bem-estar físico e mental. 
Dentre elas, abordaremos a Doença de Parkinson, que é uma condição neurológica constituída por desordens 
da motricidade. O portador apresenta dentre os sinais clínicos tremores, rigidez muscular, e bradicinesia. O 
presente trabalho foi elaborado com o objetivo de apresentar uma revisão da literatura acerca das publicações 
que abordaram a importância do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar buscando ajudar os portadores 
de Parkinson a obter uma melhor qualidade de saúde bucal. As publicações utilizadas foram selecionadas a 
partir de uma pesquisa em base de dados: Medline- Literatura Internacional em Ciências da Saúde, BBO- 
Bibliografia Brasileira de Odontologia e Scopus, compreendendo o período de 2000 a 2011, utilizando os 
termos: odontologia geriátrica, saúde do idoso e doença de Parkinson. Os artigos analisados apresentaram 
que as principais manifestações orais e motoras que acometem o portador de Parkinson, são: hipersalivação, 
prejuízo nos movimentos dos lábios e língua, que favorecem a deglutição atípica responsável pela sialorréia, 
além da dificuldade de eles realizarem uma higiene bucal satisfatória devido à limitação manual na execução 
dos movimentos. Assim, a participação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar é importante para 
ajudar os portadores de Parkinson a adquirirem maior independência na execução de suas atividades, pois 
serão necessárias adaptações de cabos de escovas, do fio dental para prevenir cáries e problemas periodontais. 
Como também, informar e orientar os cuidadores nas ações odontológicas preventivas.

CLONAGEM TERAPÊUTICA: UMA VARIAÇÃO DA TÉCNICA
JULIANE AZEVEDO RIBEIRO1; LUCIANA SARMENTO MENDONÇA1; ZÉLIA 
DE ALBUQUERQUE SEIXAS2

1.SOEPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:juliane_aribeiro@hotmail.com

Palavras-chave: prótese total; clonagem; idosos

A prótese total é o tratamento convencional oferecido a pacientes edêntulos devolvendo-lhes função mas-
tigatória, estabilidade muscular, articular, fonética e estética. Porém, adaptar-se à prótese requer tempo, 
prática e paciência. As dificuldades em se adaptar às novas próteses levam muitas vezes os usuários a 
rejeitar o aparelho independente da sua qualificação técnica. Uma alternativa para facilitar essa adaptação 
é a Técnica de Clonagem Terapêutica para Prótese Total na qual a prótese antiga é clonada (duplicada) 
para perpetuar essas condições seguindo como referência as informações contidas na prótese de origem. 
Pretendendo contribuir para redução dos problemas e dificuldades relativos à adaptação a novas próteses 
totais principalmente de usuários idosos, executou-se um caso de confecção de prótese total inferior pela 
referida técnica. Paciente do sexo feminino, 80 anos, usuária de próteses totais há 10 anos, com resistência 
quanto à troca da prótese inferior a qual se declarava perfeitamente adaptada. Para clonagem, empregou-se 
silicone denso, modelando as partes externas e internas da prótese. Após o endurecimento recortaram-se os 
excessos e obtiveram-se duas “caixas” de silicone reproduzindo a prótese referência que foram incluídas 
em mufla. Nessa fase, modificou-se a técnica preconizada preenchendo-se o molde dos dentes com gesso 
tipo II. A resina acrílica quimicamente ativada incolor foi condensada nos moldes e a mufla foi levada à 
prensa hidráulica por 15 minutos. A seguir foi aberta, e o clone foi removido, recebendo acabamento padrão 
para base de prova. Os passos seguintes foram os mesmos de execução de prótese convencional. A prótese 
concluída foi instalada. Após 30 dias de uso a paciente referia sensação de conforto bem como recuperação 
da eficiência mastigatória. A clonagem das bases já adaptadas e aceitas pode contribuir para o sucesso da 
reabilitação com prótese total entre os idosos.
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P277 IMPACTO DA POPULAÇÃO EM ENVELHECIMENTO NO MERCADO 
ODONTOLÓGICO
LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA1; MARCELA REGINA ARAÚJO DE 
JESUS1; DANIELLE GOMES SILVA1; KAREN LORENA TEIXEIRA BARBOSA1; 
RAMIRO HELENO MESQUITA GARCEZ1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:leonardogalvaoslz@yahoo.com.br

Palavras-chave: envelhecimento; mercado odontológico; saúde oral

A expectativa de vida no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos e, consequentemente, o 
número de indivíduos idosos também. O envelhecimento qualifica-se como um processo gradual e natural, 
capaz de produzir limitações no organismo das pessoas e modificar características fisiológicas. Logo, é 
pertinente que os cirurgiões-dentistas estejam aptos a atender as necessidades específicas desses pacientes 
no que concerne à oferta de tratamentos, seja em relação aos procedimentos odontológicos realizados ou à 
infra-estrutura acessível das clínicas e, ainda, aos meios de pagamento e financiamento. Ademais, conside-
rando as alterações fisiológicas naturais do envelhecimento com reflexos locais e sistêmicos, além da asso-
ciação bilateral entre certas complicações clínicas tais como diabetes mellitus, aterosclerose, osteoporose, 
hipertensão arterial e doença renal crônica com seus reflexos na cavidade oral (doença periodontal, halitose, 
xerostomia, fraturas), se faz necessário o conhecimento do profissional em relação não somente à saúde bu-
cal, mas sobretudo, no que se refere a essa inter-relação das patologias orais com outros mecanismo fisiopa-
tológicos presentes. Portanto, nota-se que os profissionais da Odontologia estarão cada vez mais envolvidos 
na promoção do bem-estar aos seus pacientes. Diante do exposto, este trabalho propõe, por meio de uma 
Revisão Literária atualizada, abordar tanto aspectos de sáude oral e sistêmica, quanto fatores socioeconô-
micos da população em envelhecimento, que irão redirecionar a prática clínica e o mercado odontológico.

MOVIMENTOS MANDIBULARES DE INDIVÍDUOS IDOSOS E ADULTO-JO-
VENS, UMA ANÁLISE ELETROGNATOGRÁFICA 
LUCAS ARAGÃO ALBUQUERQUE; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA 
LAIS SILVA; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; HILTON SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
email:fono_lucas@hotmail.com

Palavras-chave: movimento mandibular; idosos; adulto-jovens

A velocidade e amplitude dos movimentos mandibulares (MM) podem estar diminuídas consoantes ao 
envelhecimento das estruturas do sistema estomatognático contribuindo nas alterações da comunicação. 
Os MM’s são caracterizados pela excursão motriz da mandíbula. Um dos métodos de avaliação da MM é a 
Eletrognatografia (EGN), usando um sensor magnético que capta os movimentos mandibulares milimetri-
camente, auxiliando no diagnóstico das alterações destes. Este trabalho tem por objetivo verificar e compa-
rar a velocidade dos movimentos mandibulares e sua amplitude em indivíduos idosos e adulto-jovens. Par-
ticiparam da amostra 30 voluntários, 15 idosos e 15 adulto-jovens de ambos os sexos. Para a realização da 
EGN, foi fixado, na região da mucosa dos dentes incisivos inferiores, um sensor magnético para o registro 
dos movimentos mandibulares. O procedimento constou de uma orientação ao paciente e compararam-se os 
gráficos dos MM’s e seus valores milimetricamente, verificando as médias de seus valores, sob os critérios 
de amplitude (AB), velocidade de abertura (VA) e fechamento de boca (VF). Verificou-se que, os quinze 
indivíduos com idade média de 68 anos, obtiveram médias de MM com relação à VF igual a 419mm/s, VA 
igual a 392mm e a média AB foi igual a 40mm. Os quinze indivíduos com idade média de 23 anos, obtive-
ram médias de MM com relação à VF igual a 445mm/s, VA igual a 390mm e a AB foi igual a 39mm. Os 
indivíduos mais jovens possuem uma velocidade de fechamento de boca com um valor, consideravelmente 
maior, estes resultados corroboram com outras pesquisas que mostram que indivíduos idosos possuem uma 
velocidade de fechamento de boca reduzida quando comparada com indivíduos mais jovens, inferindo-se 
que com o enrijecimento das fibras musculares e diminuição da velocidade da transmissão da informação 
sináptica há uma dificuldade na contração muscular necessária para o fechamento da boca. 

APOIO DA EQUIPE DE SAÚDE NA ADESÃO AO TRATAMENTO DO PACIENTE 
COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
RAPHAELA CHRISTIANNE MAIA SOARES TORRES; BRUNA PALOMA DE 
OLIVEIRA; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SILVA; MIRELLA EME-
RENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA ORESTES 
CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raphastorres@gmail.com

Palavras-chave: assistência ao paciente; câncer de cabeça e pescoço; apoio social

No transcorrer do tratamento e internação, o recebimento de informações adequadas e compreensíveis é 
um auxílio para os pacientes e familiares na escolha de estratégias mais adequadas para o enfretamento 
da doença e dos sintomas. Através desse estudo realizado por meio de uma revisão de literatura, pôde-se 
mostrar como a equipe de saúde pode auxiliar estes pacientes a enfrentar a doença de forma a envolvê-los 
nas decisões a serem tomadas para o seu tratamento no intuito de suprir as necessidades do paciente e da 
família. Foi realizada uma pesquisa com base nos bancos de dados da Pubmed, Scielo, Lilacs, utilizando 
os descritores: Assistência ao paciente, Câncer de cabeça e pescoço e Apoio social, durante o período de 
2000 a 2011. Baseado na pesquisa buscou-se mostrar que a preocupação dos profissionais de saúde que 
cuidam do paciente com doença oncológica, tem se voltado para as questões de qualidade de vida dos 
sobreviventes, as quais pressupõem uma atenção que focalize as dimensões biopsicossociais, o que exige 
dos profissionais um conhecimento sobre a evolução da doença, tratamento e também sobre as alterações 
emocionais que a condição do câncer impõe não só à pessoa que está doente, mas também à família e 
aos profissionais de saúde envolvidos na assistência a este tipo de paciente. Os autores concluíram que, a 
informação do diagnóstico passado pelo profissional ao paciente, irá consolidar os direitos e deveres que 
devem existir na relação médico-paciente, promovendo segurança e garantindo a este o direito de exercer 
sua autonomia de modo consciente.

ASPECTOS DA SAÚDE BUCAL E A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EM 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE 
ALZHEIMER                                                                                                                         SÍL-
VIA CARRERA AUSTREGÉSILO1; ANA PAULA DE OLIVEIRA MARQUES1; CA-
MILA MOURA DANTAS2; MÁRCIA CARRÉRA CAMPOS LEAL1                

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:silvinha_carrera@hotmail.com

Palavras-chave: doença de alzenheimer; saúde bucal; atenção multidisciplinar

Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo mais rapidamente que a de 
qualquer outra faixa etária. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de idosos e estima-se que este número 
duplique em 2030, constituindo assim, a sexta maior população mundial de idosos. Atualmente, acredita-se 
que a Doença de Alzheimer (DA) seja a mais comentada das demências, caracterizando-se por perda lenta 
e progressiva de memória, abrangendo áreas da fala, motricidade, comportamento e função operativa. Em 
relação à saúde bucal de portadores de DA, a literatura descreve uma pobre higiene bucal e aumento da pre-
valência de doença periodontal e cárie. Provavelmente isto ocorre, pela inaptidão do portador em executar 
a higiene bucal de forma eficiente. Logo, é importante que o portador de DA receba assistência no cuidado 
da higiene bucal por familiar ou cuidador, pois o mesmo pode não conseguir realizar esta tarefa. Desta-
camos a importância da multi/interdisciplinaridade na atenção à saúde do idoso, enfatizando a nutrição, a 
fisioterapia, entre outras áreas. Portanto este trabalho teve como objetivo descrever as principais situações 
que acometem a cavidade bucal de portadores de DA e os passos para a realização de uma correta avalia-
ção odontogeriátrica. Foi realizado breve levantamento bibliográfico, considerando os descritores: DA, 
saúde bucal e atenção multidisciplinar. A literatura reportou que a DA é a causa mais comum de demência 
nos idosos, tendo como situações adversas mais prevalentes na cavidade bucal: cárie radicular, doença 
periodontal, edentulismo, xerostomia, mau hálito e próteses mal adaptadas. Enfatizando a importância da 
atuação multidisciplinar para que o atendimento seja de qualidade.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA O PORTADOR DA DOENÇA DE 
ALZHEIMER
ZÉLIA DE ALBUQUERQUE SEIXAS; ADRIANO SOUTO SANTANA; GEORGI-
NA AGNELO LIMA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:zelinhaseixas@hotmail.com

Palavras-chave: alzheimer; idoso; odontogeriatria

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência na população idosa embora não seja uma 
doença decorrente do envelhecimento. Clinicamente é caracterizada pela perda gradual e progressiva da 
memória, funções motoras e cognitivas. É classificada em três fases: inicial, intermediária e final tendo cada 
fase, características peculiares. Quanto à saúde bucal esses pacientes apresentam os mesmos problemas 
que os idosos não portadores: cáries, gengivite, doença periodontal, redução salivar e edentulismo, porém 
com risco aumentado. Considerando as dificuldades no manejo desse paciente foi realizada uma revisão 
de literatura dos temas prevenção e atuação odontológica para o portador de Alzheimer. De modo geral, 
recomendam-se ações preventivas em todas as fases da doença mediante instrução ao paciente e/ou ao seu 
cuidador para higienização de dentes e próteses como prevenção da cárie, gengivite, periodontite e candidí-
ase. Quanto à atuação, os planos de tratamento devem levar em consideração as necessidades do paciente e 
as fases da doença. O atendimento deve ser realizado em várias sessões de curta duração preferencialmente 
no período matinal. Na fase inicial praticamente todos os procedimentos odontológicos, inclusive próteses 
fixas, parciais e totais, podem ser realizados no consultório. À medida que a doença progride os procedi-
mentos devem ser simplificados: erradicação de dor e infecção, remoção de cárie e restaurações provisórias, 
raspagem coronária e reeebasamento das próteses removíveis realizados no âmbito domicílio/consultório. 
Na fase tardia, o objetivo é eliminar os focos de dor e infecção e deve ser realizado em âmbito domiciliar/
hospitalar. Há contradições na literatura quanto ao atendimento odontológico desses pacientes, dificultando 
a compreensão da melhor conduta em cada especialidade. É preciso desenvolver estratégias clínicas alcan-
çáveis a fim de se estabelecer um protocolo para o manejo desses pacientes em todas as fases da doença.

ACESSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS COM DE-
FICIÊNCIA – ESTUDO PILOTO
ALEX SANDRO LOURENÇO LEITE; RÔMULO FERREIRA LIMA FILHO; AN-
GELA MARIA BRITO FERREIRA; DAYANA HELENA DA SILVA; ÉRICO HEN-
RIQUE DE OLIVEIRA BERNARDO DA SILVA; SANDRA CONCEIÇÃO MARIA 
VIEIRA
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:alexparna@yahoo.com.br

Palavras-chave: crianças com deficiência; saúde bucal; cárie dentária

Atualmente no Brasil, cerca de 24% da população possui algum tipo de deficiência (IBGE 2010). Isolado, 
Pernambuco, apresenta 17,4% da sua população com algum tipo de deficiência. O Estado está entre os 
cinco que apresentam as maiores taxas no Brasil, tendo o Recife 16,02% de sua população constituída de 
pessoas com deficiência (NERI et al., 2003). O objetivo desse estudo transversal foi avaliar as condições de 
saúde bucal (cárie, condição gengival, trauma dental e alterações em tecidos moles) e verificar a acessibi-
lidade de crianças com deficiência aos serviços públicos de saúde, considerando os fatores associados em 
uma amostra de 30 crianças, com 3 a 12 anos, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e inferencial 
através do teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Da amostra avaliada 46,7% das crian-
ças tinham cárie, 17,9% trauma, dental, 30,0% placa visível, 13,3% de sangramento gengival e não foram 
verificadas alterações em tecidos moles, e 67% das crianças apresentavam necessidade de tratamento. Em 
relação ao acesso aos serviços de saúde bucal apenas 30% dos responsáveis relataram ter procurado o 
serviço de saúde bucal para suas crianças e 88,9% conseguiram o atendimento, não houve associação entre 
as condições de saúde bucal analisadas e a presença da Equipe de Saúde Bucal no Programa de Saúde da 
Família. Concluiu-se que as condições de saúde bucal das crianças examinadas mostraram alto índice de 
cárie, condição de higiene oral deficitária e elevada necessidade de tratamento, a equipe de saúde bucal não 
interferiu de forma positiva na saúde bucal das crianças avaliadas. Fatores que indicam a necessidade de 
intervenção precoce sejam com programas educativos e preventivos como também de assistência curativa.
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P283 INCISIVO LATERAL PERMANENTE COM CÚSPIDE EM GARRA: RELATO DE 
CASO
ANDRELLE NAYARA CAVALCANTI LIMA DE ALMEIDA; RENAN MACEDO 
CUTRIM; TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA; ELIZABETH LOUISY MAR-
QUES SOARES DA SILVA; AMANDA REGINA SILVA DE MELO; CARLA CA-
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UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
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Palavras-chave: hiperdontia; incisivo lateral; cúspide em garra

Variações dentárias são comuns de acontecer, sendo a hiperdontia caracterizada pelo desenvolvimento de 
um número maior de dentes, os supranumerários. A hipótese etiológica para seu surgimento é variada, 
mas o fator genético parece exercer forte influência. Pode está relacionada com a alteração de forma. Na 
cúspide em garra, essa alteração se dá pela presença de uma cúspide adicional bem delimitada localizada na 
superfície lingual de um dente anterior representando a continuação ou extensão de um cíngulo normal, ou, 
finalmente a formação completa da cúspide em garra. Este estudo teve como objetivo apresentar um relato 
de caso de cúspide em garra em dente supranumerário na região de incisivo lateral superior permanente. 
A história clínica relatada foi observada na Clínica de Odontologia Preventiva da Universidade Federal de 
Pernambuco durante o exame clínico de uma criança de 12 anos e gênero feminino. Foi observada pre-
sença de um dente supranumerário na região de incisivo lateral superior esquerdo que acarretava retenção 
prolongada do canino, fato comprovado, posteriormente, por radiografia periapical da região. A paciente 
queixava-se de dor e apresentava cárie na face mesial do dente, provavelmente pelo profundo sulco de 
desenvolvimento presente onde a cúspide funde-se com a superfície subjacente do dente afetado, caracte-
rística da cúspide em garra. O responsável pela paciente foi orientado a fazer o tratamento restaurador da 
cárie e depois avaliação ortodôntica para planejar a remoção do supranumerário e tracionar o canino que 
se encontrava incluso. Durante a anamnese é importante que o cirurgião-dentista esteja atento às alterações 
dentárias causadas por variações morfológicas, de forma a conduzir um bom plano de tratamento.

MANIFESTAÇÕES OROFACIAIS DA PLAQUETOPENIA EM CRIANÇAS SOB 
QUIMIOTERAPIA: RELATO DE CASOS
ANA LEDA TRINDADE; LUIS CARLOS OLIVEIRA; THALITA MEDEIROS 
MELO; PHILLIP LUCAS PEREIRA; KATHERINE JUDITH DE CARVALHO MA-
CÁRIO PRESADO SILVER; PATRÍCIA BATISTA LOPES NASCIMENTO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:analeda.odonto@hotmail.com

Palavras-chave: leucemia; criança; manifestaçôes orais

A plaquetopenia consiste na diminuição do número de plaquetas, células participantes da coagulação san-
guínea, e ocorre frequentemente como uma alteração sistêmica causada pelo tratamento antineoplásico. 
A quimioterapia consiste no uso de drogas que atuam destruindo ou impedindo a proliferação de células 
neoplásicas. Contudo, também provoca efeitos colaterais a exemplo da diminuição do número de plaque-
tas. A plaquetopenia, por sua vez, pode provocar manifestações orais, tais como: petéquias, equimoses 
e sangramento gengival espontâneo. O propósito desse estudo foi relatar dois casos clínicos de crianças 
em quimioterapia com manifestações orofaciais da plaquetopenia. No caso clínico 1 tivemos paciente do 
gênero masculino, 5 anos de idade, portador de Linfoma não-Hodkin, foi internado em decorrência de 
febre e sangramento oral. Pode-se verificar, durante a anamnese, que o tratamento quimioterápico tinha 
sido realizado há 22 dias. Ao exame clínico odontológico observou-se petéquias na cavidade oral, língua 
despapilada e sangramento gengival espontâneo. No caso clínico 2, paciente do gênero masculino, 11 anos 
de idade, portador de Leucemia Linfocitária Aguda, foi internado para realização de exames e quimiote-
rapia que havia sido realizada há 3 dias. Apresentou, ao exame odontológico, petéquias na cavidade oral 
e lábio ressecado. Concluiu-se que se torna importante a correta compreensão das manifestações orais da 
plaquetopenia e a sua correlação com o tratamento oncológico.

PROJETO DE EXTENSÃO SORRISO MÁGICO – ODONTOLOGIA AMBULA-
TORIAL E HOSPITALAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER
ANA LEDA TRINDADE; LUIS CARLOS OLIVEIRA; VIVIANE RODRIGUES 
AMORIM; LARISSA FRAGOSO; BÁRBARA GARDÊNIA DE MORAIS; PATRÍ-
CIA BATISTA LOPES NASCIMENTO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:analeda.odonto@hotmail.com

Palavras-chave: leucemia; criança; manifestaçôes orais

O diagnóstico precoce e a evolução no tratamento do câncer têm levado ao aumento no índice de cura, o que 
também pode ser observado no câncer infantil. Apesar dessa evolução no tratamento, diversas alterações 
orais são responsáveis pela a interrupção do tratamento ou complicações que levem esses pacientes ao óbi-
to. Esse projeto de extensão tem por objetivo realizar promoção da saúde em crianças e adolescentes com 
câncer, por meio de atendimento ambulatorial e hospitalar no pré, trans e pós-operatório. Inicialmente fo-
ram capacitados 11 profissionais da saúde e 12 acadêmicos do Curso de Odontologia quanto ao diagnóstico 
precoce do câncer infanto-juvenil e à atenção odontológica. Os envolvidos promovem ações que consistem 
no atendimento odontológico ambulatorial e hospitalar pré, trans e pós-operatório de pacientes oncológicos 
infanto-juvenis do CACON do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), dos 
cadastrados na Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (APALA) e dos internos na en-
fermaria do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió. O atendimento dos pacientes acamados é feito 
no leito hospitalar e após a alta, o atendimento odontológico ambulatorial é feito na APALA e nas Clínicas 
Odontológicas da Faculdade de Odontologia da UFAL. Além disso, ações educativas em saúde bucal tam-
bém são realizadas com os pacientes e seus responsáveis. Receberam atendimento 69 indivíduos em clínica 
odontológica e 46 em hospital, sendo um total de 353 consultas odontológicas executadas. Percebeu-se o 
desconhecimento dos pacientes e responsáveis sobre saúde bucal e sua influência no tratamento do câncer. 
Concluiu-se que há necessidade de conscientização e do conhecimento sobre a saúde bucal por parte dos 
profissionais da equipe de saúde, pacientes e seus responsáveis, bem como o efeito benéfico do tratamento 
odontológico no sucesso do tratamento antineoplásico.

TRAUMATISMO DENTÁRIO: URGÊNCIA COMUM EM CRIANÇAS
BIANCA RAMOS SCHROEDER1; ISIS MORAIS BEZERRA1; IRMA NEUMA 
COUTINHO RAMOS2

1.UNIPE, JOAO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, 
BRASIL.
e-mail:biankaramoss@hotmail.com

Palavras-chave: trauma; avulsão; tratamento

Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica frequentes nos consultórios odontope-
diátricos, que impõem ao profissional um atendimento rápido, porém minucioso. Apesar da presteza no 
primeiro atendimento, na maioria das vezes é necessário o acompanhamento do paciente por um longo 
período. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca de traumas dentários em 
crianças, população mais acometida por esta situação de urgência. O trauma dental é uma situação de 
urgência odontológica que influencia a função e a estética do individuo afetando seu comportamento e 
sua autoestima. São consideradas lesões traumáticas dentárias desde uma simples fratura em esmalte até 
a perda definitiva do elemento dentário, com predominância em indivíduos do sexo masculino em idade 
escolar, na maioria das vezes em consequências de quedas, brigas, lutas, maus tratos e acidentes esportivos. 
Foram extraídos de dados da literatura que as consequências apresentadas têm tido um alto impacto na 
qualidade de vida das crianças, em termos de desconforto físico e psicológico, além do grande potêncial de 
interferência negativa nas relações sociais. O tempo decorrente entre o trauma e o primeiro atendimento é 
de suma importância para o prognóstico da permanência deste dente na arcada dentária, e seu tratamento 
varia de acordo com a gravidade que pode ser moderada como luxação intrusiva, concussão, subluxação e 
traumas em dentes decíduos, ou grave como avulsão e fratura radicular. A ocorrência de traumatismo dentá-
rio é frequente em crianças e adolescentes, e o primeiro atendimento ao paciente, a conduta correta frente ao 
trauma e a agilidade para encaminhar o caso ao especialista são de extrema importância para o prognóstico.

 

GENGIVITE ULCERATIVA NECROSANTE EM PACIENTE ONCOPEDIÁTRI-
CO: RELATO DE CASO
CAROLINA ARGOLO ALVES; PHILLIP LUCAS PEREIRA; SUZANA MARINHO 
LIMA; CAMILA NUNES CARVALHO; MARCELLA SANTOS CABRAL; PATRÍ-
CIA BATISTA LOPES NASCIMENTO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:carolinalob@gmail.com

Palavras-chave: oncopediatria; gun; quimioterapia

A quimioterapia produz, comumente, vários efeitos colaterais que se manifestam na cavidade oral e em 
casos graves pode por em risco a sobrevivência do paciente. Uma complicação raramente relatada na litera-
tura é a Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) a qual se caracteriza por ser uma enfermidade periodontal 
infecciosa incomum, de etiologia complexa, sendo observada inflamação aguda, com necrose e ulceração 
das papilas interproximais, dor e sangramentos na gengiva. Acomete com mais frequência pessoas jovens, 
sendo o estresse associado a bactérias e a imunossupressão considerados os principais fatores desencade-
antes. Este trabaho teve como objetivo relatar um caso clínico de GUN numa adolescente em tratamento 
quimioterápico. Paciente do gênero feminino, 14 anos, portadora de osteossarcoma, interna com diagnósti-
co de neutropenia febril, celulite periorbitária e mucosite oral. Durante anamnese, verificou-se que a mesma 
havia realizado tratamento quimioterápico há 9 dias e que estava aguardando futuro momento cirúrgico sob 
estado de alto estresse. Ao exame clínico odontológico, pode-se verificar necrose do tecido gengival por 
vestibular em ambas as arcadas, edema facial e face ruborizada do lado esquerdo, equimose periorbitária 
esquerda, febre, dor e ulcerações pós-quimioterapia. Limitação de abertura bucal e impossibilidade de inge-
rir alimentos sólidos. Pode-se concluir que a GUN pode estar presente em adolescentes sob quimioterapia, 
pode apresentar manifestações próprias da idade e que a avaliação pelo cirurgião-dentista é determinante 
para o correto diagnóstico.

FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR EM PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO E 
A INTERAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS
EDLÂNIO SANTOS CARVALHO; ANTONIO ARAÚJO LIMA JÚNIOR; MICHE-
LE XAVIER DO AMARAL; TATYANE FLORENCIO FERNANDES; MARCELA 
BARRETO GADELHA; ANNE ELIZABETH DE OLIVEIRA MACIEL
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:edlaniocarvalho@hotmail.com

Palavras-chave: frenectomia; freio labial superior; odontopediatria

Freios labiais são pregas sagitais da mucosa alveolares e tecidos fibromucoso, que podem estar localizados 
e inseridos entre a superfície interna do lábio e a região de papila interdental de incisivos centrais. De 
acordo com a sua inserção, os freios labiais superiores são classificados em: mucoso, gengival, papilar e 
penetrante na papila interproximal. A função desses freios, embora contestada por muitos autores, seria de 
impedir a excessiva exposição da mucosa gengival. As posições com que estes freios estão inseridos podem 
predispor a presença de diastemas, recessão gengival, dificuldade de higienização, ou até mesmo causar 
tracionamento da gengiva saudável facilitando acúmulo de placa bacteriana e a instalação de doença perio-
dontal. A frenectomia labial é uma modalidade técnica da cirurgia mucogengival que serve para corrigir a 
inserção anormal do freio labial superior ou inferior, removendo completamente o freio, incluindo sua in-
serção ao osso subjacente. Os problemas com freio ocorrem mais na superfície vestibular, entre os incisivos 
centrais superiores e inferiores, tendo como consequências: problemas de dicção, higienização e formação 
de diastema. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma modalidade de cirurgia mucogengival para 
remoção do freio labial superior em paciente odontopediátrico. A cirurgia foi realizada em um paciente de 
07 anos de idade, que apresentava diastema entre os incisivos centrais superiores permanentes. A inter-
venção cirúrgica ocorreu na clínica infantil da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, com finalidade 
ortodôntica. Assim, através de um relato de caso clínico, onde foi realizada a frenectomia de freio labial 
superior, também podemos demonstrar a interação entre profissionais da odontologia.
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P289 PRESENÇA DE PRÉ-CANINO EM PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA 
UNILATERAL ESQUERDA: RELATO DE CASO CLÍNICO
EDYELLEM VIRGÍNIA CAVALCANTE MANGUEIRA; VIVIANY SOUZA DE 
OLIVEIRA; CÂNDIDA AUGUSTA REBLO GUERRA; ANA CATARINA ALVES E 
SILVA; REBECA LUIZ FREITAS IMIP, RECIFE, PE, BRASIL
email:edyellem@gmail.com

Palavras-chave: odontopediatria; fissurados; extranumerários

As fissuras labiopalatais são más-formações congênitas que tem como consequência alterações da estética, 
fala e da posição dos dentes. As anomalias dentárias associadas a esse defeito congênito são as alterações de 
forma, posição e número. Agenesias e supranumerários são as alterações de número mais frequentes. Quan-
do a fissura envolve a crista alveolar, haverá uma deficiência óssea nessa área e o incisivo lateral pode estar 
ausente. A presença de um dente localizado entre o canino e a fissura é frequente, tanto na dentição decídua 
como na permanente, geralmente conóide e recebe o nome de pré-canino. Este dente tem uma maior preva-
lência nas fissuras do tipo transforame unilateral esquerda, ocorrendo no mesmo lado. Estudos mostram que 
o pré-canino se faz presente em 27,5% dos pacientes fissurados. Este trabalho tem o propósito de apresentar 
um caso clínico de paciente portador de fissura transforame unilateral esquerda, enfatizando o planejamento 
ortodôntico do caso, assim como ilustrar o procedimento de exodontia do supranumerário pré-canino para 
fins ortodônticos. Paciente J.H.S.S., 11 anos, sexo masculino, portador de fissura transforame unilateral es-
querda, procurou o Centro de Atenção aos Defeitos da Face (CADEFI– IMIP), que atua de forma multipro-
fissional. O paciente foi diagnosticado como classe III de Angle, mordida cruzada posterior esquerda, falta 
de espaço para caninos superiores; o que justificou a indicação de exodontia do supranumerário pré-canino 
localizado posteriormente a fissura. A primeira fase do planejamento ortodôntico foi aparelho Hyrax com 
máscara para realização de enxerto ósseo alveolar na região da fissura. A segunda fase compõe aparelho 
fixo e exodontia dos elementos dentários 14, 34 e 44. Desta forma, pacientes portadores de fissuras estão 
mais susceptíveis a alterações dentárias e má oclusão, sendo importante no plano de tratamento ortodôntico 
observar a presença de dentes supranumerários que possam contribuir para as más oclusões. 

ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA: REVISÃO LITERÁ-
RIA E APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO
GABRIELLA VASCONCELOS NEVES; RENNALY DE FREITAS LIMA; RAU-
LISON VIEIRA DE SOUSA; YÊSKA PAOLA COSTA AGUIAR; VANDA SANDE-
RANA MACÊDO CARNEIRO; DARLENE CRISTINA RAMOS ELOY DANTAS                    
UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:gabi_neves_@hotmail.com

Palavras-chave: cárie severa da infância; odontopediatria; adequação do meio bucal

Na prática da Odontopediatria, em especial, a adequação do meio bucal constitui um importante instrumen-
to de manutenção e resgate da saúde, sendo uma alternativa eficaz em atividades de promoção de saúde 
oral. Nesse contexto, a prática de adequação do meio bucal no tratamento de cárie severa da infância per-
mite a diminuição ou eliminação da atividade de cárie, redução do número de microorganismos na cavidade 
oral, além do favorecimento a mudanças nos hábitos de higiene e dieta. Assim, objetivou-se realizar uma 
revisão de literatura sobre adequação do meio bucal no tratamento da cárie precoce, além da apresentação 
do relato de um caso clínico da paciente M.C.P.S., 5 anos de idade, que compareceu à clínica de Odonto-
pediatria da Universidade Estadual da Paraíba com atividade de cárie severa. Ao exame intra-oral, foram 
observadas lesões cariosas com destruição parcial ou total em todos os dentes decíduos e sangramento 
gengival à sondagem. Foi revelado, ainda, que a paciente possuía higiene oral deficiente, dieta cariogênica 
e história pregressa de uso contínuo de antibióticos. Frente a estes achados clínicos, foi diagnosticado um 
quadro de cárie de acometimento precoce e realizado uma adequação do meio oral como medida prévia à 
reabilitação protética. Concluiu-se que a prática de adequação do meio bucal é fundamental no tratamento 
deste problema por promover a adoção de novos hábitos pela paciente, através do condicionamento realiza-
do no tratamento contínuo, permitindo o estabelecimento de um estado de saúde oral favorável à paralisa-
ção da doença cárie, proporcionando maior longevidade aos procedimentos reabilitadores.

IMPORTÂNCIA DA ADESÃO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PELOS 
RESPONSÁVEIS POR PACIENTES PEDIÁTRICOS: REVISÃO DA LITERATU-
RA E RELATO DE CASO CLÍNICO
GABRIELLA VASCONCELOS NEVES; RENNALY DE FREITAS LIMA; 
YÊSKA PAOLA COSTA AGUIAR; TAIS MOURA SALVADOR; ANA FLAVIA 
GRANVILLE-GARCIA
UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:gabi_neves_@hotmail.com

Palavras-chave: odontopediatria; consentimento dos pais; bioética

O estabelecimento do “triângulo de relacionamento” que envolve pais, paciente e profissional durante o 
tratamento odontológico infantil é extremamente relevante, conferindo aos responsáveis o lugar de media-
dores entre o cirurgião-dentista e a criança. A participação dos responsáveis que convivem com o paciente 
infantil pode ser decisiva para sucesso do tratamento odontológico. No tratamento odontopediátrico, é 
indispensável o esclarecimento dos pais em relação aos procedimentos a que seus filhos serão submetidos, 
as opções de tratamento existentes e seus custos, para que eles possam emitir um consentimento realmente 
esclarecido O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca da influência familiar na terapêutica 
odontológica de pacientes infantis, bem como apresentar um caso clínico de paciente pediátrico que teve 
seu tratamento interrompido por falta de adesão pela família. Observa-se que a comunicação entre profis-
sional e cuidador possui absoluta relevância, visto que os pais devem se sentir encorajado e seguro frente ao 
profissional que atende seu filho, bem como confiantes da necessidade e importância daquele atendimento 
para a saúde geral e bucal da criança. Entretanto, estes indivíduos podem possuir experiências negativas, 
preconceitos e valores culturais que consistem em entraves à aceitação da conduta do profissional. Conclui-
-se que, a falta de adesão ao tratamento, assim como a manutenção de uma cultura que desvaloriza a 
dentição decídua e a saúde oral e, por conseguinte o bem estar individual é uma barreira à execução de 
tratamentos adequados.

CRIANÇA COM FISSURA LABIOPALATINA: O PAPEL DO CIRURGIÃO-DEN-
TISTA NA EDUCAÇÃO DOS PAIS DIANTE DESTA PATOLOGIA
MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; JANAÍNA FERREIRA DE SOUSA FROTA; FRAN-
CISCO JOSÉ DE VASCONCELOS LIMA; JÉSSICA FERREIRA SANTOS; 
MARCUS VINICIUS MARINHO MARQUES; LUCÍOLA MARIA RODRIGUES 
VASCONCELOS
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:jessica.ferreirasantos@hotmail.com

Palavras-chave: sistema estomatognático; fendas labiopalatinas; orientação

A sucção do seio materno constitui-se na forma natural e mais adequada de proporcionar ao bebê, bene-
fícios relacionados aos aspectos nutricionais, desenvolvimento do Sistema Estomatognático (SE) e maior 
desempenho das funções imunológicas. O presente trabalho objetiva, através de uma revisão de literatura, 
esclarecer a importância do CD na orientação aos pais, diminuindo a ansiedade e preocupação, bem como 
proporcionar menor sofrimento para o lactante. As anomalias craniofaciais representam uma categoria 
importante de defeitos congênitos, dentre as quais podemos destacar as fendas labiopalatinas (FLP), mal-
formação que dificulta a sucção por falta de pressão intra-oral, além de proporcionar tempo de mamada 
prolongado e regurgitação, levando geralmente os pais a substituírem o aleitamento natural a fim de facilitar 
a deglutição, deixando de lado, contudo, importantes considerações quanto às necessidades da criança. 
Esta prática poderá induzir uma hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula com conseqüentes 
problemas oclusais. Ressalta-se que a criança com esta patologia apresenta o sistema nervoso íntegro e com 
potêncial de crescimento dentro da normalidade. Cabe ao cirurgião-dentista (CD), como membro de uma 
equipe multiprofissional, esclarecer aos pais sobre as conseqüências desta patologia, pois a FLP é real e 
urgente. Neste contexto, a demora na busca do profissional odontológico poderá agravar o desenvolvimento 
incorreto do SE e dificultar a reabilitação deste paciente.

ART COMO FERRAMENTA ADEQUADA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 
CRIANÇAS: RELATO DE CASO CLÍNICO
KATHARINE LIMA MENEZES; SARA GRINFELD; NASHLY RODRIGUES VIC-
TORINO; JACKELINE BANTIM MARTINS; PAULA ANDREA MELO VALENÇA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL. 
 e-mail:kathylimamenezes@gmail.com

Palavras-chave: tratamento restaurador atraumático; promoção de saúde; prevenção

A promoção da saúde bucal visa o selamento das cavidades dentárias reintegrando o dente à sua função 
e controlando a atividade cariogênica. Entre as finalidades da saúde bucal estão à prevenção e o controle 
da doença cárie. Todavia, quando da formação de lesões cavitadas ativas, se faz necessário restaurar o 
elemento afetado visando evitar a sua progressão. Novas abordagens restauradoras têm surgido e, com elas, 
visões diferentes sobre a intervenção do processo carioso, as quais se baseiam em uma mínima invasão da 
estrutura dentária. Nessas condições, enquadra-se o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), que por 
sua vez baseia-se na remoção das áreas de dentina infectada e comprometida com instrumentos manuais e, 
posterior selamento da cavidade com cimento de inonômero de vidro. Dispensa o uso da anestesia, podendo 
ser realizado em locais desprovidos de energia elétrica. Assim, a técnica se caracteriza pela praticidade, 
pelo baixo custo e pela longevidade oferecida ao paciente. Este trabalho tem por objetivo mostrar a técnica 
do tratamento restaurador atraumático como ferramenta odontológica direcionada à prevenção e promoção 
da saúde bucal em crianças atendidas nas clínicas-escola de Odontopediatria da UFPE. Paciente do sexo 
feminino, A.P.M. de 6 anos de idade, procurou a clínica de odontopediatria da UFPE, apresentando lesão 
extensa na face distal do elemento 84. Diante da condição bucal da paciente, o tratamento restaurador 
atraumático foi indicado, uma vez que preservaria ao máximo o tecido remanescente do dente afetado. O 
plano de tratamento proposto incluiu medidas de instrução de higiene oral e dieta, como parte integrante da 
filosofia do tratamento restaurador atraumático. O sucesso da técnica depende do procedimento clínico e 
indicação adequados, atrelados a orientações sobre higiene, dieta e monitorização do tratamento realizado.

RETENÇÃO PROLONGADA DE CANINO DECÍDUO: RELATO DE CASO KATI-
JANE DE LIMA SILVA; GLISSIA GISSELLE ALVES; RAPHAELLA MARINHO 
DOS SANTOS LEITE; RÚBIA DE ALMEIDA LIMA; RUANA PONTES CAMÊLLO 
QUEIROZ; ROSSANA BARBOSA LEAL                                          
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:katijane1@bol.com.br

Palavras-chave: dentição primária; odontopediatria; erupção dentária

A retenção prolongada dos dentes decíduos exige uma maior atenção por parte do odontopediatra e do orto-
dontista, pois ao impedir a erupção normal dos sucessores, o elemento retido poderá causar danos à oclusão 
do paciente. A erupção dentária é considerada como um processo no qual o dente migra de sua localização 
intra-óssea até atingir sua posição funcional na cavidade oral. Uma observação cuidadosa deve ser dada na 
substituição dos caninos e molares decíduos pelos sucessores correspondente, pois é importante que a erup-
ção deste grupo de dentes obedeça a uma sequência que favoreça a oclusão. Vários são os fatores que po-
dem influenciar no processo de rizólise, uma alteração nesses fatores pode levar a uma reabsorção radicular 
anormal, o que resultará na retenção prolongada do mesmo. Buscou-se através do caso clínico apresentar 
as possíveis causas da retenção prolongada, o tratamento de escolha, onde o mesmo interferisse em alguma 
possível alteração de oclusão. Paciente compareceu a clínica de odontopediatria da Faculdade Asces, onde 
depois de um cuidadoso exame clinico foi observado uma retenção prolongada do elemento 63, com a 
indicação de exodontia, pois o elemento 23 já havia erupcionado. O tratamento de escolha foi a exodontia 
do elemento retido. O diagnóstico e a intervenção precoce em casos de retenção prolongada dos caninos 
decíduos são de fundamental importância para minimizar ou até mesmo evitar danos a oclusão do paciente.
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P295 SÍNDROME CRI-DU-CHAT: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓ-
GICAS DE INTERESSE ODONTOPEDIÁTRICO
LUDMILLA ANDRADE LIMA DE ALBUQUERQUE; SILVANA ORESTES CAR-
DOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES 
VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ludmilla.albuquerque@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome; miado do gato; manifestaçôes

A Síndrome Cri-du-Chat foi pela primeira vez descrita em 1963 e se caracteriza pelo choro diferente de 
algumas crianças, recém-nascidas, semelhante ao miado de um gato. O presente estudo teve por objetivo 
realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema a partir de textos selecionados nas bases de dados: 
Lilacs, Scielo e Pubmed. A síndrome é uma anomalia cromossômica rara que se caracteriza pela supressão 
total ou parcial no braço curto do cromossomo 5, muitas vezes associada a uma deleção em mais de 80% 
dos casos. Os primeiros estudos epidemiológicos sinalizam uma incidência de aproximadamente 1 em cada 
50.000 nascidos-vivos. Atualmente sabe-se que esta incidência aumentou para 1 a cada 37.000. A distri-
buição entre os sexos é semelhante, podendo a mulher ser ligeiramente mais acometida. Diferenças entre 
raças e áreas geográficas não foram estabelicidas. No período neonatal, a característica mais marcante é o 
choro típico, a criança pode apresentar baixo peso e tamanho pequeno. Seu desenvolvimento e crescimento 
são extremamente lentos e também foi relatado casos de convulsões e espasticidade. As manifestações 
craniofaciais mais comuns são a microcefalia, crescimento facial vertical, grave assimetria e rosto caracte-
ristico de lua. Alterações de sensibilidade e orofaciais também foram encontradas, sendo as mais comuns 
micrognatia mandibular, palato ogival, as fissuras, má oclusão, hipoplasia do esmalte, periodontite crônica 
generalizada e retardo de erupção dentária. Conclui-se que é necessário uma introdução precoce de rotinas 
saudáveis, a integração em programas didáticos e aplicação de programas de reabilitação, podendo com 
isso aliviar distúrbios comportamentais e melhorar o desenvolvimento motor e com isso sua autonomia e 
adaptação social e caso necessário realizar cirurgias.

SÍNDROME DE WILLIAM-BEUREN (SWB): ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDE-
MIOLÓGICOS DE INTERESSE PARA ODONTOPEDIATRIA
LUDMILLA ANDRADE LIMA DE ALBUQUERQUE; SILVANA ORESTES CAR-
DOSO; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; RHAYSSA OLIVEIRA MELO; MI-
RELLA EMERENCIANO MASSA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ludmilla.albuquerque@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de william; desenvolvimento cognitivo; diagnóstico

Realizar uma revisão de literatura sobre a síndrome de William-Beuren, a partir de textos encontrados nas 
bases de dados: pubmed, lilacs, scielo. Esta malformação foi descrita em 1961 e, é considerada uma rara 
desordem genética, frequentemente não diagnosticada, com incidência estimada entre 1:10.000 a 1:25.000 
nascidos-vivos. Ela não é transmitida geneticamente e tem impacto sobre diversas áreas do desenvolvi-
mento, incluindo a cognitiva, comportamental e motora, acometendo ambos os sexos em igual proporção. 
Os principais fenótipos são: aparência facial dismórfica (face de duende), anormalidades cardiovasculares, 
destacando-se estenose aórtica supravalvular, dificuldade de aprendizagem, personalidade extrovertida e 
falante, baixa estatura, retardo mental, hipercalcemia idiopática, baixo peso ao nascer, puberdade anteci-
pada (mas não precoce) e anormalidades dentárias. O diagnóstico da SWB é realizado através do quadro 
clínico e confirmado pelo teste de FISH (Fluorescence in situ Hibridization). Essa síndrome é causada por 
uma deleção homozigótica na região 7q11.23 que inclui o gene da elastina. Esta malformação não tem cura, 
entretanto, o diagnóstico precoce e o acompanhamento desde a infância permitem que determinados aspec-
tos cognitivos, comportamentais e motores sejam trabalhados, oferecendo excelentes resultados. Quando 
os portadores são estimulados e treinados desde a infância, são capazes de conquistar relativa autonomia e, 
inclusive, exercerem uma profissão. Além disso, o acompanhamento precoce permite o alívio de sintomas 
e prevenção de doenças cujos portadores se apresentam predispostos.

ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSI-
VO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA
MARCELE WALMSLEY NERY; RODRIGO CÉSAR ALVES DE LIMA; EVERTON 
BOTELHO SOUGEY; ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES; TIAGO 
TEODÓSIO; GERALDO BOSCO COUTO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelewalmsley@gmail.com

Palavras-chave: odontopediatria; transtorno obsessivo-compulsivo; terapêutica

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é um transtorno psiquiátrico crônico associado à ansiedade 
que atinge 1 a 2% da população de crianças e adolescentes. Trata-se de comportamentos mentais repetitivos 
em busca do alívio de ansiedade e incômodo. No consultório odontológico, pacientes com TOC são rela-
tivamente frequentes, havendo a necessidade do conhecimento deste pelo cirurgião-dentista. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar as principais características do TOC na infância e adolescência em busca de 
informações importantes sobre como realizar o atendimento odontológico nestes pacientes. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico das últimas duas décadas através dos livros de referência em TOC, bases 
de dados na internet (MEDLINE, LILACS, PUBMED, SCIELO, BBO e Biblioteca Cochrane) e o banco 
de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a respeito do TOC 
na infância e adolescência e do atendimento odontológico desses pacientes. O tratamento odontológico, 
muitas vezes, está vinculado com a ansiedade e, por isso, uma abordagem adequada ao paciente com TOC 
durante o atendimento odontológico se faz necessária. É de grande importância para o odontopediatra o 
conhecimento de técnicas de controle de comportamento. Ainda, deve avaliar possíveis interações com 
antibióticos, anestésicos e vasoconstrictores, minimizando riscos para o paciente. O uso de antidepressivos 
pelos pacientes resulta frequentemente em hipossalivação. O incentivo de uma boa higiene oral e visitas 
frequentes ao dentista podem reduzir a incidência de lesões de cáries rampantes, doença periodontal e 
outros distúrbios associados à deficiência da produção de saliva. Após a primeira suspeita, por parte do 
odontopediatra, de sintomas de TOC nos pacientes, deve ser feito o encaminhamento ao psicólogo ou 
psiquiatra para o correto diagnóstico e tratamento do transtorno, contribuindo para um tratamento integral 
e multidisciplinar.

EPIDEMIOLOGIA DA CEFALEIA PRIMÁRIA EM ADOLESCENTES NA CI-
DADE DE RECIFE E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA – ESTUDO 
PILOTO
MARCELE WALMSLEY NERY; DAYZENE DA SILVA FREITAS; GABRIELA AL-
MEIDA DA SILVA; TAMMY LOPES DE SOUZA; ROSANA CHRISTINE CAVAL-
CANTI XIMENES; DANIELLA ARAÚJO DE OLIVEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcelewalmsley@gmail.com

Palavras-chave: cefaleia; adolescentes; qualidade de vida

A cefaleia primária é causada por doença e/ou ausência de relação temporal com outro transtorno. Na idade 
pediátrica, é uma queixa frequentemente relatada, podendo causar sérios transtornos à vida de crianças 
e adolescentes como a diminuição da qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi estimar a preva-
lência de cefaleia primária entre adolescentes da cidade do Recife e sua influência na qualidade de vida. 
Foi realizado um estudo transversal baseado em informações fornecidas pela Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco – 2010. A cidade está dividida em duas Gerências Regionais (GRE), Norte e Sul, 
possuindo 165 escolas públicas estaduais em todo o município. A população estudada é de pré-adolescentes 
e jovens, de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados nas escolas públicas estaduais de Recife no 
biênio 2011/2012. Para coletar dados, com base nos critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia (SIC), 
foi utilizado um formulário. Atualmente foram avaliados 120 alunos (72 meninas) em uma escola da rede 
pública. A idade variou de 10 a 19 (14 ± 1 anos). Dos alunos, n=96 (80%) informaram ter sentido algum 
tipo de dor na cabeça ao longo da vida, n=67 (55,8%) informaram ter sentido o sintoma no último ano, n=45 
(37,5%) no último mês e n=18 (15%) na última semana. Dos adolescentes com queixa de cefaleia ao longo 
da vida, 62/96 (64,6%) eram meninas e 34/96 (35,4%) meninos, p=0,0404;x2. A média de absenteísmo 
por mês foi de 1 ± 0,5 dia/mês. O sintoma que mais os incomodou foram náusea (67%), fotofobia (43%) e 
fonofobia (23%). Baseado nos critérios diagnóstico da SIC, preencheram os critérios para migrânea 20/62 
(32,2%) meninas e 8/34 (23,5%) meninos. Para cefaleia tipo tensional 42/62 (67,7%) meninas e 26/34 
(76,5%) meninos, p=0,3424;x2. A qualidade de vida foi prejudicada nos domínios dor e aspectos emocio-
nais. No estudo piloto foi possível observar que as cefaleias primárias são frequentes na população estudada 
causando impacto na qualidade de vida.

APLICABILIDADE DA SEDAÇÃO COM ÓXIDO NITROSO EM PACIENTE 
ODONTOPEDIÁTRICO NÃO COOPERATIVO
DANIELLE GOMES SILVA; THIAGO SOUSA BARROS; MARCUS VINICIUS 
MARINHO MARQUES; LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA; MARCELA 
REGINA ARAÚJO DE JESUS; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL. 
e-mail:marcus_marques46@hotmail.com

Palavras-chave: odontopediatria; sedação; óxido nitroso

No tratamento odontológico a cooperação do paciente é fundamental. Dentre as especialidades odontoló-
gicas, a Odontopediatria é a que mais necessita de cuidados quanto ao comportamento do paciente, que se 
não for adequado, pode gerar complicações tanto em relação ao sucesso do tratamento, quanto em relação à 
segurança do mesmo. O objetivo deste estudo é analisar a aplicabilidade dessa técnica em pacientes pediá-
tricos, através de uma breve Revisão da literatura, tendo em vista que o conhecimento sobre a sedação com 
o óxido nitroso é essencial na correta execução e difusão da técnica em Odontopediatria. Tais fatores apon-
tam para uma necessidade de técnicas que promovam uma maior segurança no controle da criança, tendo 
em vista que nem sempre as técnicas psicológicas têm efeito. Nesse sentido, a sedação com óxido nitroso 
se mostra eficaz, pois reduz ou elimina a ansiedade ou medo do paciente, além de minimizar movimentos 
inesperados e promover maior tranquilidade durante o procedimento. Deve-se usar corretamente o óxido 
nitroso de forma a não deixar a criança totalmente inconsciente, mas em um grau de consciência próximo 
ao normal, suficiente para o atendimento. É importante que sejam levados em conta também os cuidados 
necessários para a realização dessa técnica como, por exemplo, as diferenças de tamanho, peso e idade, em 
relação aos adultos e consequente alteração da dosagem para esses pacientes. O óxido nitroso se mostra um 
eficiente aliado aos tratamentos que envolvam crianças ansiosas ou não cooperativas, entretanto, ainda é 
pouco usado e conhecido no atual cenário odontológico brasileiro.

USO DE LENÇOS COM XILITOL PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE EM CRIAN-
ÇAS PORTADORAS DE PARALISIA CEREBRAL
MARIANA FARIAS FLORENTINO; MARIA IZABEL CARDOSO BENTO; MARI-
NA PACHECO BEZERRA; GLÓRIA PIMENTA CABRAL
UNIPE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:marianafarias_@hotmail.com

Palavras-chave: xilitol; cárie dentária; paralisia cerebral

As crianças portadoras de paralisia cerebral apresentam dificuldades para o controle do biofilme dental e 
alta prevalência de cárie dentária. Nesse grupo de pacientes o uso de agentes químicos antimicrobianos 
encontra uma indicação precisa, sendo o xilitol uma importante substância auxiliar no controle do biofilme 
e do Streptococcus mutans. Foi realizado um ensaio clínico controlado e randomizado cujo objetivo foi 
avaliar, in vivo, a eficácia de lenços umedecidos em xilitol no controle de S. mutans em bebês de 8 a 15 
meses portadores de paralisia cerebral. A amostra foi composta por 45 bebês com diagnóstico de paralisia 
cerebral, divididos em 3 grupos de 15 crianças cada: Grupo-teste (instrução de uso do lenço umedecido em 
xilitol a 35%); Grupo-placebo (instrução de uso do lenço umedecido em solução placebo) e Grupo-controle 
(não tiveram instrução sobre higienização e foram orientados a manter a higienização bucal como de costu-
me). Os resultados foram avaliados através de análises microbiológica e química das amostras salivares dos 
participantes da pesquisa. Na avaliação microbiológica, as amostras salivares foram coletadas e analisadas 
por mL/saliva nos tempos de zero, 7 e 15 dias. Houve redução de S. mutans nos três grupos. Na química 
foi realizado um teste enzimático e verificou a liberação do xilitol em amostras salivares nos tempos 0, 5, 
10, 15, 20 e 30 minutos após 15 dias do uso noturno do lenço umedecido em xilitol a 35%, e notou-se que 
o xilitol permaneceu em concentrações satisfatórias na saliva até o tempo de 30 minutos. Ele mostrou-se 
efetivo na redução dos níveis salivares de S. mutans em crianças portadoras de paralisia cerebral.
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P301 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA ME-
LHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAN-
TO AMARO - UPE
MICHEL GOMES DE MELO; TATIANA BERTULINO DA SILVA; VIVIANE CO-
LARES; EVERTON BOTELHO SOUGEY; GERALDO BOSCO COUTO; ROSANA 
CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:michelenfermagem2009@hotmail.com

Palavras-chave: criança; adolescente; educação em saúde

Grande parte das potêncialidades humanas é desenvolvida durante a infância e adolescência, mas a falta de 
informações relevantes sobre saúde e noções de cidadania pode interferir substancialmente na qualidade de 
vida e no meio em que estes se encontram inseridos. Este trabalho teve como objetivo discutir a importância 
das atividades de educação em saúde de uma equipe multidisciplinar, desenvolvidas com crianças e adoles-
centes de 5 a 17 anos, pertencentes ao Projeto Santo Amaro (PSA), da Universidade de Pernambuco, que é 
desenvolvido na Escola Superior de Educação Física. As atividades de saúde do projeto foram planejadas 
por discentes de graduação dos cursos de enfermagem, odontologia, nutrição e psicologia da UFPE e da 
UPE, supervisionadas por alunos de pós-graduação e professores das duas universidades. As atividades 
propostas incluíam palestras, atividades lúdicas e diálogos, com a finalidade de despertar o interesse das 
crianças e adolescentes pelos cuidados com a higiene oral e corporal, com a alimentação, o meio ambiente, 
além dos malefícios que as drogas e a violência podem causar. Através das intervenções realizadas pelas 
atividades do projeto, constatou-se que as crianças e adolescentes compreenderam a importância e as van-
tagens de cuidar e manter a saúde, o que pode ser o primeiro passo para a mudança de hábitos e a aceitação 
de novos valores. Esta avaliação pôde ser feita baseada na observação de crianças e adolescentes que se 
tornaram multiplicadores de saúde, distribuindo à sua comunidade as informações que lhe foram fornecidas 
no projeto, contribuindo não só para a melhoria da sua qualidade de vida como também das pessoas que 
os cercam. Os autores obtiveram êxito com a estratégia utilizada e os resultados alcançados, visto que os 
participantes do projeto compreenderam as mensagens sobre saúde que estavam sendo abordadas em cada 
atividade e repassaram sua aprendizagem para as comunidades nas quais estão inseridos.

ACOLHIMENTO DOS PACIENTES INFANTIS NAS CLÍNICAS-ESCOLA DE 
ODONTOPEDIATRIA DA UFPE ATRAVÉS DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E 
FACE
NASHLY RODRIGUES VICTORINO; PAULA ANDREA MELO VALENÇA; TIA-
GO AMARAL BERTÃO; KATHARINE LIMA MENEZES; ANA CAROLINE PE-
REIRA LEANDRO; SARA GRINFELD
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nashlyrodrigues@yahoo.com.br

Palavras-chave: acolhimento; vínculo; higienização

O acolhimento é um processo de relações humanas, pois deve ser realizado por todos os trabalhadores de 
saúde em todos os setores do atendimento. Não se limita ao ato de receber, mas numa sequência de atos e 
modos que compõem o processo de trabalho em saúde. Para o acolhimento é necessário ir além dos fenô-
menos linguísticos, ou seja, do discurso verbal, pois nem sempre o que ocorre com um ato de linguagem, 
faz presente em intencionalidade. Este estudo tem por objetivo evidenciar a transdisciplinariedade existente 
no atendimento dos pacientes infantis, fazendo com que, de forma lúdica, estes pacientes a cada sessão 
desenvolvam um vínculo junto aos acadêmicos e professores. Nas disciplinas de Odontopediatria I e II da 
UFPE, os alunos supervisionados por professores, realizam atendimento odontológico de pacientes infantis 
durante as aulas práticas. De inicio o acolhimento é feito através de diálogo entre a criança, responsável e 
aluno, com intuito de conhecer o paciente bem como suas necessidades individuais e coletivas, através do 
preenchimento de uma ficha clínica. Nas seguintes sessões, os pacientes são recebidos e antes de sentar-se 
na cadeira odontológica, são convidados a fazer a higienização das mãos e face, onde por meio destas, 
é criada uma relação de afetividade entre o paciente e o aluno, fazendo com que haja uma melhora na 
qualidade do atendimento, pois o paciente demonstra-se mais confiante e cooperativo diante dos procedi-
mentos. Além disso, observou-se em sessões posteriores uma melhora na higiene pessoal como um todo, 
ponto crucial do atendimento, pois é necessário que a criança, assim como seu responsável, entenda que a 
preocupação de toda equipe vai além dos cuidados com a cavidade oral. Com isso, podemos afirmar que 
acolher não significa a resolução completa dos problemas referidos pelo usuário, mas a atenção dispensada 
na relação, envolvendo a escuta, a valorização de suas queixas e também o que se comunica sem o recurso 
das palavras.

LESÕES ORAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM CEN-
TROS DE REFERÊNCIA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS BAIANAS
RAÍSA CAVALCANTE DOURADO; CAMILA PORTO PESSOA
UEFS, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
e-mail:raisadourado@yahoo.com.br

Palavras-chave: doenças bucais; crianças; adolescentes

Diante de poucos estudos sobre a etiologia e prevalência das lesões orais de tecido mole e ósseo na infância 
e adolescência, o presente estudo teve como objetivo identificar as lesões orais mais freqüentes em crianças 
e adolescentes atendidos em Unidades de Referência de Lesões Bucais de Universidades Públicas Baianas, 
no período de 1996 a 2010, além de estimar a associação entre fatores sócio-demográficos e tipo de lesões 
orais. Trata-se de um estudo transversal utilizando dados secundários obtidos a partir de prontuários, fichas 
de requisições e laudos de biópsias de pacientes atendidos em tais unidades. Para a análise dos dados, utili-
zou-se a análise descritiva das variáveis, a bivariada pelo teste x² (qui-quadrado) de Pearson, fixado nível de 
significância de 5% para verificação da associação entre lesão oral e sexo, idade e cor da pele, e a análise de 
potênciais modificadores de efeito e confundimento, através da modelagem de regressão logística. Foram 
encontrados 360 prontuários de pacientes entre 0 e 19 anos (8,7% do total de prontuários). Os resultados 
revelaram 68 tipos diferentes de lesões. As que exibiram maior prevalência foram: mucocele (12,2%), 
granuloma piogênico (5,2%) e fibroma (4,4%). A prevalência de lesões neoplásicas foi de 24%. Na análise 
bivariada, a única característica sócio-demográfica que apresentou associação estatisticamente significativa 
com lesões orais foi sexo (p <0,05). Considerando o ajuste de potênciais confundidores, a prevalência de 
lesões neoplásicas na população estudada foi 30% maior nas meninas, 53% menor nos adolescentes que 
nas crianças, 44% maior nos negros e 37% menor nos pardos quando comparados aos brancos. Em relação 
a lesões não neoplásicas, a prevalência foi a mesma entre meninas e meninos (RPa=0,99), entre brancos, 
negros e pardos (RPa=0,99) e 23% menor nos adolescentes que nas crianças. Porém, nenhuma das taxas 
ajustadas foi considerada estatisticamente significativa (p>0,05).

 

O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM CRIAN-
ÇAS E ADOLESCENTES E SUA ABORDAGEM ODONTOLÓGICA
ROBSON HENRIQUE DE FREITAS OLIVEIRA; MARCELE WALMSLEY NERY; 
ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES; CAIO BELÉM RODRIGUES; 
VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES; GERALDO BOSCO COUTO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:oliveira_henrique_@hotmail.com

Palavras-chave: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; odontologia; adolescentes

As crianças que frequentemente sofrem de TDAH possuem numerosas alterações no comportamento, 
oferecendo grande preocupação para o dentista. Desordens e manifestações comportamentais frequente-
mente prejudicam a habilidade da criança para executar atividades em casa adequadamente, submeter-se 
a um tratamento odontológico árduo e coloca-se sob o risco de abuso físico da família e semelhantes. Os 
cirurgiões-dentistas devem estar familiarizados também com as drogas utilizadas no tratamento, porque 
muitos destes fármacos causam reações orofaciais adversas e sistêmicas e podem interagir com agentes te-
rapêuticos dentais. O metilfenidato, que é utilizado no tratamento do TDAH, é derivado da anfetamina, que 
é agonista direto da noradrenalina, podendo fazer com que a noradrenalina aumente. Então o metilfenidato 
potêncializa o efeito vasoconstrictor do anestésico, podendo causar uma crise hipertensiva. Caso o paciente 
seja hipertenso, o vasoconstrictor deve ser usado com cautela e com o uso concomitante do metilfenidato a 
cautela deve ser ainda maior. O TDAH também está associado com uma maior probabilidade dos pacientes 
apresentarem um alto índice de cárie. Isto se deve devido a uma pobre habilidade e motivação para realizar 
uma boa higiene bucal e pelo uso de medicamentos ingeridos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
implicações do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) do paciente durante o atendi-
mento clínico em odontopediatria. Trata-se de um estudo bibliográfico baseado em artigos científicos com 
resumos disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde, que fornece o acesso a bibliotecas como o Medline, 
Scielo, Lilacs e BBO. Foram utilizados artigos publicados no período de 2001 a 2011. A familiaridade com 
os sintomas e o tratamento da desordem preparará melhor o dentista para as necessidades desse grupo de 
pacientes.

A BULIMIA COMO FATOR DE RISCO PARA A SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES
TATIANA TORRES PONTES; NATHALIA DE MIRANDA LADEWIG; AILA FON-
TES CARACIOLO ALBUQUERQUE; MARIA CARLLA AROUCHA LYRA; ANNE 
ELIZABETH DE OLIVEIRA MACIEL
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatiana_tpontes@hotmail.com

Palavras-chave: bulimia; transtornos alimentares; saúde bucal

A Bulimia Nervosa (BN) é um tipo de transtorno alimentar específico, invariavelmente crônico, tendo 
início, normalmente, no final da adolescência, mais comum em adultos jovens. É caracterizada por um 
padrão de hiperfagia seguida de condutas compensatórias inapropriadas para evitar o ganho de peso, como 
regurgitação auto-induzida, uso de laxantes e diuréticos, jejuns e inanição. Após aproximadamente dois 
anos, as alterações bucais começam a se tornar evidentes e o cirurgião-dentista é o profissional mais indica-
do para a observação e o diagnóstico de tais alterações. Este estudo objetivou revisar a literatura a respeito 
da contribuição do cirurgião-dentista e das suas possibilidades de atuação no diagnóstico da bulimia através 
das alterações bucais decorrentes desse transtorno. As manifestações clínicas decorrentes da bulimia carac-
terizam-se por aumento da incidência de cáries, glossite, queilite angular, úlceras na mucosa, xerostomia e a 
erosão dental, denominada perimólise. A gravidade e progressão da erosão não dependem apenas da frequ-
ência e duração da regurgitação, mas também de hábitos de higiene bucal. O manejo do paciente bulímico, 
em relação à saúde bucal, deve envolver cuidados emergenciais, educação do paciente, adequação de meio, 
restaurações e manutenção. O cirurgião-dentista deve ser capaz de identificar essas manifestações, associá-
-las à doença em questão, e por intermédio de uma abordagem multidisciplinar, estimular a procura de 
assistência profissional especializada, contribuindo assim para redução das consequências desse transtorno.

SÍNDROME DE MOEBIUS: RELATO DE UM CASO CLÍNICO
VIVIANY SOUZA DE OLIVEIRA; EDYELLEM VIRGÍNIA CAVALCANTE MAN-
GUEIRA; ANDREA LARA COSTA SENA; FABRÍCIA SOARES RODRIGUES; 
VERÔNICA MARIA DA ROCHA KOZMHINSKY; LUCILEYDE CÍCERA ALVES 
DE SÁ
IMIP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vivianysouza@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de moebius; paralisia facial; tratamento odontológico

A síndrome de Moebius consiste de paralisia congênita do nervo facial, podendo acometer outros nervos 
cranianos. Afeta estruturas bucomaxilofaciais, acarretando ausência de movimentos musculares da face 
(fácie de máscara), alterações nas extremidades, assimetria facial, estrabismo convergente, hipertelorismo, 
deformidades do ouvido externo, surdez, micrognatia, alterações de língua e fenda palatina. A etiologia está 
relacionada a fatores genéticos e eventos na fase intrauterina como: infecção viral (rubéola), hipertermia, 
hipoxia generalizada e uso de drogas durante a gestação. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso 
clínico sobre a Síndrome de Moebius, evidenciando seus aspectos clínicos gerais e bucais, bem como o 
tratamento odontológico efetuado. Paciente Y.V.S, 2 anos, sexo feminino, chegou ao Centro de Atenção aos 
Defeitos da Face do IMIP (CADEFI), apresentando alterações típicas da Síndrome de Moebius, foi ava-
liada por uma equipe multiprofissional, recebendo inclusive assistência odontológica. Na anamnese a mãe 
relatou que durante sua gestação não fez uso de nenhum medicamento, o parto foi a termo. Atualmente, a 
criança faz uso de mamadeira açucarada noturna e tem o hábito de sucção digital, a higiene oral é feita uma 
vez ao dia com escova e creme dental e não faz uso de fio dental. O exame geral da paciente evidenciou 
face inexpressiva, estrabismo convergente, pé torto congênito, retrusão mandibular. O exame intra-bucal 
revelou fissura pós-forame em palato mole, freio labial superior curto, dentição decídua completa e sem 
cárie, alem de geminação dos dentes 51 e 52. Os pacientes com Síndrome de Moebius apresentam difi-
culdade de higiene bucal devido às características inerentes, por isso, o tratamento proposto foi de acordo 
com a filosofia de promoção de saúde bucal através de educação e motivação para controle do biofilme e 
orientação precoce, alem da inter-relação com todas as especialidades afins, para garantir o atendimento 
integral à paciente.
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P307 TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO EM DENTES ANTERIORES 
COM ESTÉTICA COMPROMETIDA: RELATO DE CASO CLÍNICO
ÉRICA DE ANDRADE BORGES; LARISSA LORENA CARVALHO; MANOELA 
PEREIRA SANTOS; ISABELLA BARBOSA VIEIRA; NIEDJE SIQUEIRA DE 
LIMA; SARA GRINFELD
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:keiaandrade@gmail.com

Palavras-chave: art; dentes anteriores; civ

O ART (Tratamento Restaurador Atraumático) está inserido na atual filosofia da Odontologia que parte 
do princípio de mínima intervenção e máxima preservação. A técnica de simples execução e baixo custo 
consiste na remoção apenas do tecido cariado com instrumentos manuais, preservando a dentina afetada 
e não infectada, seguida do preenchimento e vedamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro 
(CIV). Além do bom vedamento, o CIV exerce efeito cariostático, garantindo a diminuição e paralisação da 
cárie, além da estimulação de dentina esclerótica e reparadora, proporcionando um pós-operatório sem dor. 
Também libera flúor exercendo ação anticariogênica e preventiva. O presente trabalho teve por objetivo 
relatar um caso clínico de ART em dentes anteriores, uma indicação não muito comum da técnica. Paciente 
com 4 anos de idade, sexo masculino, compareceu à Clínica de Odontopediatria da UFPE com queixa 
de insatisfação na aparência dos dentes anteriores. Após anamnese e exame clínico foi diagnosticada a 
presença de hipoplasia no esmalte (resultante de um trauma durante o processo de erupção dos dentes que 
resultou em mobilidade no elemento 21 e a intrusão do elemento 11) e alta atividade de cárie (cavitação nos 
elementos 65,74,75 e 85 – ceo=8). Para o tratamento do paciente, foi descartada a restauração em resina 
composta, cuja principal indicação é restauração nos dentes anteriores por sua excelente estética, devido 
à alta atividade de cárie, péssimas condições de higiene bucal, somadas à dieta cariogênica do paciente e 
ausência de comportamento cooperativo (que dificultaria o controle da umidade essencial para o sucesso de 
restaurações em resina composta). Os autores concluíram que a melhor alternativa para restauração seria o 
ART, já que ajudaria na adequação bucal e prevenção, e devolveria satisfatoriamente a estética, principal-
mente levando-se em conta o tempo de permanência dos dentes decíduos a serem restaurados na boca e a 
relação custo benefício do tratamento.

EXTRAÇÕES SERIADAS: INDICAÇÕES, PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES
ADRIANO MILFONT VENTURA1; LUIZ FILIPHE CANUTO2; NIEDJE SIQUEIRA 
DE LIMA1; CAETANO GOMES DA SILVA1; RODRIGO HERMONT CANÇADO3

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ABO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FACULDADE 
INGÁ-UNINGÁ, MARINGÁ, PR, BRASIL.
e-mail:adrianomilf@gmail.com

Palavras-chave: extraçôes seriadas; apinhamento dentário; extraçôes sucessivas

O programa de extrações seriadas compreende a redução eletiva da massa dentária, a partir do início da 
dentadura mista. O procedimento representa uma sequência programada de extrações de dentes decíduos e 
permanentes que visa permitir o correto alinhamento dentário na dentadura permanente. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar o procedimento de extrações dentárias seriadas ou sucessivas, uma das formas 
de tratamento precoce do apinhamento primário e secundário de caráter genético (discrepância real entre 
a massa dentária e a base óssea). O presente estudo demonstra a importância da intervenção precoce em 
pacientes com apinhamento dentário significativo por meio de extrações seriadas. Didaticamente, as extra-
ções sucessivas podem ser divididas em dois estágios terapêuticos distintos: a extração de dentes decíduos 
no primeiro período transitório da dentadura mista (primeira fase do programa de extrações seriadas) e a 
extração de dentes permanentes durante o segundo período transitório da dentadura mista (segunda fase 
do programa de extrações seriadas). A importância das extrações seriadas está em corrigir a má oclusão 
de Classe I com discrepância dente x osso negativa, sem indicação para expansão dos arcos dentários ou 
quando a expansão, por ventura indicada, não é suficiente para criar perímetro de arco compatível com a 
massa dentária existente. O procedimento apresenta-se contra-indicado para resolver discrepâncias esque-
léticas Classe II e Classe III, bem como as discrepâncias cefalométricas. Concluiu-se que o procedimento 
de extração seriada permite a correção precoce da discrepância de modelo por meio da redução da massa 
dentária, propiciando o correto alinhamento dos dentes permanentes, o bem estar social de pacientes e pais, 
bem como a redução do custo biológico normalmente induzido por um tratamento ortodôntico corretivo.

MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA EM DENTES COM RIZOGÊNESE INCOM-
PLETA: BASES BIOLÓGICAS
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DE LIMA1; CAETANO GOMES DA SILVA1; RODRIGO HERMONT CANÇADO3
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Palavras-chave: rizogênese incompleta; movimento ortodõntico; reabsorção dentária

A reabsorção radicular durante o movimento dentário induzido por aparelhos ortodônticos depende da 
pressão exercida sobre os vasos sanguíneos do ligamento periodontal que resulta em redução do fluxo 
sanguíneo e isquemia. Esta isquemia pode produzir áreas de necrose e hialinas com morte focal dos cemen-
toblastos, fenômenos envolvidos na iniciação das reabsorções dentárias. Este trabalho teve como objetivo 
revisar a literatura e fundamentar biologicamente as respostas a três dúvidas comuns entre os ortodontistas: 
Os dentes em rizogênese apresentam maior risco de reabsorção radicular? Dentes em rizogênese podem 
apresentar raízes mais curtas após a movimentação? Dentes em rizogênese podem ser movimentados orto-
donticamente? Nesta revisão sobre o efeito da movimentação dentária induzida em dentes com rizogênese 
incompleta, procurou-se analisar todos os artigos que tratassem do assunto nos idiomas inglês e portu-
guês. O conhecimento da organização, estrutura e funcionamento dos tecidos responsáveis pela formação 
radicular permitem a compreensão de que forças ortodônticas não promovem maior índice ou risco de 
reabsorção dentária em dentes em processo de rizogênese. A movimentação de dentes com rizogênese 
incompleta poderá resultar em redução no comprimento radicular em função de uma maturação dos tecidos 
embrionários da papila dentária e folículo pericoronário por fechamento e término precoce do terço apical, 
mas não em função da reabsorção radicular. Dentes com rizogênese incompleta podem ser movimentados 
desde que as forças aplicadas sejam de baixa ou média intensidade e visem obter movimentos dentários 
em tempo adequado.
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-TRATAMENTO E A ESTABILIDADE ORTODÔNTICA PÓS-CONTENÇÃO DO 
ALINHAMENTO ÂNTERO-SUPERIOR
AMANDA CASSIA FERREIRA DE MOURA1; LUIZ FILIPHE CANUTO2; KARI-
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Palavras-chave: ortodontia; apinhamento dentário; recidiva

Um dos principais objetivos dos tratamentos ortodônticos consiste na estabilidade após a finalização do tra-
tamento. Em relação à abordagem científica, apesar de numerosas pesquisas sobre a etiologia da recidiva or-
todôntica do apinhamento ântero-inferior, uma menor quantidade de estudos foi conduzida com enfoque às 
alterações pós-tratamento na região ântero-superior e os possíveis fatores associados à magnitude desta recidiva. 
O presente estudo avaliou, por meio de uma análise retrospectiva, a estabilidade pós-contenção do alinhamento 
dos incisivos ântero-superiores buscando verificar a influência das quantidades de apinhamento inicial, final e 
de correção durante o tratamento sobre a estabilidade pós-contenção do alinhamento dentário ântero-superior. 
A amostra consistiu-se de 23 pacientes (13 do gênero feminino e 10 do gênero masculino), com idade inicial de 
13,36 anos (d.p. = ±1,81 anos), submetidos ao tratamento ortodôntico sem extrações. As irregularidades dos in-
cisivos superiores foram aferidas nos modelos de estudo das fases pré (T1), pós-tratamento (T2) e pós-contenção 
(T3) de aproximadamente de cinco anos, por meio do índice de Little. Após a obtenção dos dados, realizou-se 
a análise estatística. Para a análise das alterações ao longo dos três tempos estudados, utilizou-se a análise de 
variância (ANOVA) a um critério de seleção, e em caso de resultado significante, o teste de Tukey. Para verificar 
a presença de correlação entre a recidiva do apinhamento ântero-superior e as quantidades de apinhamentos ini-
cial, final e de correção pelo tratamento, utilizou-se o teste de correlação de Pearson. Os resultados evidenciaram 
alterações significantes em relação à quantidade de irregularidade dos incisivos superiores durante o período de 
pós-contenção. Nenhuma das variáveis mostrou-se associada à recidiva ântero-superior.

INTERAÇÃO ENTRE HORMÔNIOS E O CRESCIMENTO FACIAL E SEUS EFEI-
TOS SOBRE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO
AUGUSTO MARABUCO SAMPAIO; ÍSIS CAROLINE PORTO MACIEL; CLE-
VES MEDEIROS FREITAS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:augustomarabuco@hotmail.com

Palavras-chave: hormônios; desenvolvimento maxilofacial; ortodontia

Dentre algumas das secreções hormonais algumas são de grande relevância para a ortodontia, devido a 
sua interação com o crescimento ósseo, dentre estes os mais relevantes são os produzidos pela adeno-
-hipófise, tireóide e gônadas. Embora o desenvolvimento da face seja multifatorial, o aspecto hormonal 
é mais significativo durante os eventos da puberdade, a partir da liberação dos hormônios sexuais come-
çam a ocorrer inúmeras mudanças físicas tendo como exemplo o surto de crescimento. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a interação entre os hormônios e o crescimento da face, bem como o impacto que 
presença ou ausência destes pode provocar no tratamento ortodôntico. A Literatura afirma que a atividade 
hormonal, é um determinante na determinação da altura, uma vez que este crescimento em altura depende 
do crescimento endocondral encontrado nas epífises de ossos longos, e este mecanismo é bastante depen-
dente dos hormônios sexuais, este aspecto infere na ortodontia, pois ao final do crescimento endocondral 
não há mais potêncial de crescimento, o que modifica o plano ortodôntico a ser escolhido. Estudos mais 
recentes apontam que um hormônio sexual é liberado em uma idade muito mais precoce do que se pen-
sava, o DHEA (diidropiandrosterona) inicia sua produção por volta dos 6 anos e atinge seu pico em torno 
de 10 anos, acredita-se que esse hormônio é responsável pela aceleração do crescimento, esse dado é de 
grande relevância para o tratamento ortodôntico em pessoas do sexo feminino, decorrente destas terem um 
período de crescimento mais curto o que leva o ortodontista a avaliar a idade fisiológica da paciente caso 
ele queira aproveitar o surto de crescimento para alguma manobra ortodôntica. É possível verificar que a 
atuação dos hormônios é bastante importante na conformação facial, e que com o conhecimento adequado 
é possível para o ortodontista interceptar possíveis deficiências de crescimento, adequando a um tratamento 
ortodôntico mais correto.

SUCÇÃO DIGITAL: IMPLICAÇÕES ORTODÔNTICAS
DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA; TAMYRES PEREIRA LEITE; ISABELA NE-
VES TORRES; LUIZ FILIPHE CANUTO; NIEDJE SIQUEIRA DE LIMA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:daiannenobre@hotmail.com

Palavras-chave: sucção de dedo; implicações; ortodontia

 O hábito de sucção consiste em um reflexo natural, presente desde a fase do desenvolvimento intra-uterino. 
A sucção digital pode ser considerada normal nos primeiros anos de vida, quando está relacionada a pro-
blemas alimentares, a liberação das tensões emocionais ou, até mesmo, na irrupção de um molar decíduo. 
Porém, a persistência deste hábito parafuncional interfere no crescimento e desenvolvimento normais das 
estruturas bucofaciais, modificando não somente a morfologia, mas também alterando as funções existentes 
e criando adaptações. O presente trabalho tem como objetivo orientar sobre os fatores etiológicos relacio-
nados ao hábito de sucção digital e suas implicações ortodônticas. Sabendo-se que a depender do padrão 
de crescimento do paciente e da frequência, duração e intensidade com que a criança realiza a sucção, é 
possível, precocemente, reverter as consequências do hábito apenas removendo o costume da sucção não-
-nutritiva. Entretanto, quando há o desequilíbrio de forças entre a língua, os lábios e as bochechas sobre 
os dentes e as estruturas ósseas, as más oclusões são instaladas, necessitando da intervenção ortodôntica, 
por vezes associada ao tratamento multidisciplinar com a psicologia e a fonoaudiologia. Concluiu-se que a 
interceptação do hábito de sucção digital pode ser realizada por meio de aparelhos recordatórios, fixos ou 
removíveis, podendo estar associados a expansores e/ou arco vestibular na presença de mordida cruzada 
posterior e/ou vestibuloversão dos incisivos superiores, respectivamente.
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P313 CIRURGIA PARA TRACIONAMENTO ORTODÔNTICO DE INCISIVO CEN-
TRAL SUPERIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO
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Palavras-chave: tracionamento; cirurgia; impactação

A impactação de dentes permanentes ocorre com certa frequência na rotina dos consultórios odontológicos 
e pode estar relacionada a fatores locais ou gerais. Independente do fator etiológico, a retenção de dentes 
permanentes traz consequências a oclusão. O objetivo desse trabalho é relatar um caso cirúrgico para ins-
talação de dispositivo para tracionamento ortodôntico de incisivo central superior. O atraso na erupção de 
incisivos permanente superiores é uma situação com as quais inúmersa condições patológicas podem estar 
relacionadas. Dentre as causas mais comuns de impactação estão: presença de dentes supranumerários; 
traumatismo em dentes decíduos, discrepância entre tamanho dentário e comprimento do arco; retenção 
prolongada ou perda precoce dos decíduos correspondentes; presença de fissura alveolar, anquilose dentária 
e presença de odontomas. Removida a causa da impactação, muitas sugestões de tratamento são encon-
tradas na literatura, incluindo métodos para guiar ou movimentar os dentes impactados para sua posição 
em oclusão. Em alguns casos a remoção cirúrgica do fator local como, por exemplo, o dente supranume-
rário, por si é suficiente para o dente permanente irromper sem necessidade de tratamento ortodôntico, 
mas a maioria dos casos, a exposição cirúrgica do dente e seu tracionamento ortodôntico são necessários 
para posicioná-lo corretamente no arco dentário. O tracionamento de dentes inclusos deve ser realizado 
aplicando-se forças leves, pois movimentos muito rápidos podem causar desvitalização do dente ou perda 
de osso na região cervical.

ABORDAGEM ORTODÔNTICA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DA 
MORDIDA ABERTA ANTERIOR
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Palavras-chave: esporões linguais; mordida aberta; má oclusao

O tratamento de mordida aberta anterior com esporões linguais foi idealizado e planejado com base nos 
princípios dos tradicionais esporões ortodônticos. Entretanto, poucos estudos prévios (Cassis, 2009; No-
gueira, 2005) demonstraram sua efetividade e praticidade. Foi realizado o tratamento ortodôntico intercep-
tor em uma criança com 8 anos de idade, apresentando má oclusão de Classe I e mordida aberta anterior 
(-4.2 mm) resultante de hábito de sucção sem fins nutritivos. Foram avaliados os efeitos do tratamento 
sobre o complexo craniofacial e dentoalveolar por meio da Cefalometria radiográfica. Os resultados evi-
denciaram que, em apenas 6 meses, este protocolo de tratamento proporcionou um significante aumento da 
sobremordida e correção da má oclusão. Além disso, foi muito bem tolerado pelo paciente. Concluiu-se que 
a terapia com esporões colados proporciona a correção da mordida aberta anterior dentoalveolar por manter 
a pressão lingual longe dos elementos dentários anteriores e servindo como um lembrete para o paciente 
descontinuar o hábito. Os presentes resultados enfatizam a necessidade de maiores estudos longitudinais 
para prover maiores evidências científicas e diretrizes clínicas.

PREVALÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DA OCLUSÃO NORMAL NA DENTI-
ÇÃO DECÍDUA
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Palavras-chave: oclusão decídua; arco tipo I; arco tipo II

Muito embora não se tenha estabelecido seguramente o efeito que os padrões de oclusão da dentição de-
cídua podem determinar sobre o desenvolvimento da oclusão satisfatória dos dentes permanentes, vários 
são os trabalhos que procuram analisar as características da dentição decídua e correlacioná-las a possíveis 
expressões na dentição permanente. Os espaços interdentários localizados na secção anterior do arco de-
cíduo foram primeiramente descritos por Delabarre, em 1819. Este pesquisador sugeriu que a finalidade 
desse espaçamento era propiciar uma compensação para o diâmetro mésio-distal dos dentes permanentes. 
BAUME, em 1950, observou dois tipos de arcos decíduos: arco tipo I, apresentando espaços generalizados 
entre os dentes na região anterior, e arco tipo II, sem espaços, os quais seriam mais estreitos transversalmen-
te. Esta característica pode ser comprovada pela determinação das distâncias intercanino e intermolar, como 
foi demonstrado por GAIBOR em 1986. Quanto à freqüência, BAUME verificou que 70% das crianças 
eram portadoras de arcos tipo I e 30% do tipo II na maxila. Para a mandíbula, a frequência era de 63% de 
crianças com arcos do tipo I e 37% do tipo I. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura realizada 
para explanação desse assunto. O objetivo deste trabalho foi identificar a prevalência das características 
da dentição decídua que influenciam preponderantemente a oclusão permanente, tais como: tipo de arco, 
presença de espaços primatas, relação terminal de segundos molares e relação de caninos decíduos. Um 
exame clínico detalhado odontológico do paciente é fundamental para se alcançar um correto diagnóstico 
e a definição do tratamento.

INFLUÊNCIA DA INCLUSÃO DOS SEGUNDOS MOLARES SOBRE AS ANGU-
LAÇÕES FINAL E PÓS-CONTENÇÃO DOS MOLARES
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CIEL3; SIMONY CONCEIÇÃO SILVA1; LUIZ FILIPHE CANUTO1

1.ABO/PE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNINGÁ, MARINGÁ, PR, BRASIL; 3.CLÍNI-
CA PRIVADA, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gh7fs@msn.com

Palavras-chave: ortodontia; mecânica ortodõntica; oclusão

O conceito de oclusão normal descrito por Andrews, em 1972, estabeleceu as chamadas “Seis chaves para 
uma Oclusão Normal”. Dentre outras variáveis destaca-se a obtenção de uma correta inclinação mesiodistal 
dos dentes, também denominada de angulação dentária. A angulação dentária correta permite uma distri-
buição uniforme das forças oclusais por meio dos contatos proximais, propicia um perfeito alinhamento 
dos dentes, em suas respectivas bases ósseas, e contribui sobremaneira na manutenção da estabilidade 
dos resultados obtidos pelo tratamento ortodôntico. O estudo teve como objetivo analisar a influência da 
inclusão dos segundos molares inferiores durante a mecânica ortodôntica nas angulações dos molares ao 
final do tratamento e na fase de pós-contenção. A amostra consistiu em 150 radiografias panorâmicas de 50 
pacientes avaliados antes, após o tratamento e no período de pós-contenção. Os pacientes foram tratados 
com extrações dos quatro primeiros pré-molares e divididos em dois grupos: Grupo 1: composto por 25 
pacientes com segundos molares incluídos na mecânica ortodôntica. Grupo 2: 25 pacientes cujos segundos 
molares não foram incluídos na mecânica ortodôntica. As angulações dos primeiros e segundos molares 
inferiores foram comparadas nas fases estudadas utilizando-se o teste t independente (análise intergrupos). 
Os resultados da análise intergrupos demonstraram diferenças significantes na angulação dos primeiros e 
segundos molares após o tratamento e na fase de pós-contenção. Conclui-se que a inclusão dos segundos 
molares inferiores à mecânica ortodôntica apresenta-se relevante não apenas para corrigir a angulação 
destes dentes como também para auxiliar a correção da angulação dos primeiros molares permanentes.

BIOCOMPATIBILIDADE DE ADESIVOS ORTODÔNTICOS
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Palavras-chave: adesivos ortodônticos; biocompatibilidade; inflamação

Os adesivos utilizados na prática ortodôntica têm por finalidade criar união eficaz entre compósito e estrutu-
ra dental. Entretanto, substâncias comumente presentes nos sistemas adesivos apresentam efeito citotóxico 
definido. O objetivo deste trabalho foi verificar a hipótese que não existe diferença de biocompatibilidade 
entre diferentes adesivos ortodônticos. Utilizaram-se para este estudo 30 ratos machos Wistar, distribuídos 
em 5 grupos (n = 6): Grupo 1 (controle, água destilada), Grupo 2 (Concise), Grupo 3 (Xeno III), Grupo 4 
(Transbond XT) e Grupo 5 (Transbond Plus Self - Etch Primer). Foram realizadas duas cavidades no sub-
cutâneo do dorso de cada rato que recebeu uma esponja de (PVA) polivinil (4.0 mm de diâmetro e 2.0 mm 
de altura) embebidas com 2 gotas do respectivo adesivo. Dois animais de cada grupo foram sacrificados 
após 7, 15 e 30 dias e os tecidos foram analisados em microscopia óptica. No 7° dia, os grupos 3 (Xeno III) 
e 4 (Transbond XT), apresentaram intenso infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear, sem diferenças 
entre si; enquanto os grupos 1 (Controle) e 2 (Concise), revelaram moderado infiltrado inflamatório mo-
nonuclear. No 15° dia notou-se que o grupo 4 (Transbond XT) apresentava inflamação severa comparado 
aos outros grupos. No 30° dia, o mesmo grupo demonstrou um infiltrado inflamatório mononuclear mais 
expressivo em relação aos outros grupos. Entre os adesivos analisados, pode-se concluir que o Transbond 
XT foi o que apresentou a pior biocompatibilidade.

ODONTOLOGIA ESTÉTICA APÓS TRATAMENTO ORTODÔNTICO – RELATO 
DE CASO CLÍNICO
LAISA MINELE ALVES MACÊDO; DIOGO PEREIRA CRATEUS; ISIS REGINA 
CYPRIANO DE MELO; EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE; CARLA EUGÊ-
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Palavras-chave: odontologia estética; pós-ortodontia; clareamento dental

A estética bucal é uma busca constante da maioria dos pacientes que frequentam consultórios odontológi-
cos. Dentes bem contornados, claros e alinhados são basicamente o foco da estética em consultórios. Para 
tal, a Ortodontia contribui no sentido de harmonizar o sorriso, restabelecendo estética e, sobretudo a fun-
cionalidade dos dentes. O clareamento dental é um procedimento estético cada vez mais utilizado na prática 
odontológica. A obtenção de dentes mais claros é uma solução estética comum dos pacientes, podendo ser 
executado isoladamente – quando requer apenas modificação de cor – ou em associação com outros proce-
dimentos restauradores ou de reposicionamento dental, como o tratamento ortodôntico. Fundamental para 
diversos casos de correção de mordida, os bráquetes podem trazer um inconveniente no momento da sua 
remoção pós-tratamento ortodôntico, e algumas manchas esbranquiçadas ou amarronzadas, além de poder 
deixar resíduos de resina ou cimento da colagem. Em ambos os casos (manchamentos e acabamento dos 
resíduos de resina), o emprego da microabrasão está indicado. A microabrasão foi desenvolvida para me-
lhorar a textura superficial, remover manchas superficiais e reparar descalcificações de esmalte e defeitos de 
textura, tornando a superfície do esmalte lisa e lustrosa com aparência vítrea. Este trabalho irá relatar o caso 
clínico de um paciente com queixa, principalmente, estética – coloração dental e permanência de resina 
nas faces vestibulares dos dentes anteriores após tratamento ortodôntico. Foi realizado desgaste abrasivo 
da resina que permaneceu após o tratamento ortodôntico e em seguida foi realizado clareamento dental no 
consultório e supervisionado. É importante que o clareamento seja realizado pelo cirurgião- dentista, sob a 
supervisão de vários cuidados e precauções como a proteção da gengiva, a fluoretação posterior e cuidados 
com a alimentação por algumas semanas.
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P319 TRATAMENTO ORTODÔNTICO PRECOCE DA MORDIDA CRUZADA ANTE-
RIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO
LARISSA LORENA CARVALHO; ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS; 
CAETANO GOMES DA SILVA; MANOELA PEREIRA SANTOS; NIEDJE SIQUEI-
RA DE LIMA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lali_carvalho@hotmail.com

Palavras-chave: mordida cruzada anterior; plano inclinado; tratamento

A mordida cruzada é uma má oclusão frequentemente diagnosticada nas crianças ainda na dentadura decí-
dua. É definida como uma alteração na relação transversal dos arcos dentários, podendo ser dentoalveolar 
ou esquelética, anterior ou posterior, resultando em um posicionamento inadequado dos dentes superiores 
em relação aos dentes inferiores. Uma vez instalada, a mordida cruzada não se autocorrige, portanto, é 
imprescindível que o tratamento ortodôntico seja instituído o mais cedo possível. O presente trabalho teve 
por objetivo relatar um caso clínico de mordida cruzada anterior, com acompanhamento de um ano, cujo 
diagnóstico diferencial e tratamento ortodôntico foram realizados precocemente. Paciente com oito anos 
de idade, sexo masculino compareceu à Clínica de Ortodontia da UFPE com queixa de insatisfação na 
aparência e dificuldade de mastigação. Após anamnese e exame físico foi diagnosticada a presença de 
mordida cruzada anterior, relação molar em classe III de Angle e perfil facial côncavo. Para o tratamento 
desse paciente foram utilizados aparelhos ortopédicos mecânicos (Hyrax com ganchos e máscara facial) e 
aparelho ortodôntico (plano inclinado inferior de acrílico). Após disjunção e início do tracionamento rever-
so da maxila, foi cimentado o plano inclinado inferior e houve o descruzamento da mordida anterior após 3 
semanas. Os autores concluíram que o diagnóstico e intervenção precoce nas mordidas cruzadas anteriores 
são importantes para solucionar o problema de maneira rápida e eficaz e com o mínimo de desconforto para 
a criança, permitindo que o crescimento e desenvolvimento craniofacial ocorram de forma harmoniosa, 
favorecendo o estabelecimento de uma oclusão equilibrada e estável.

BRUXISMO NA DENTADURA MISTA: RELATO DE UM CASO
MANOELA PEREIRA SANTOS; NIEDJE SIQUEIRA DE LIMA; ISABELLA BAR-
BOSA VIEIRA; LARISSA LORENA CARVALHO; ÉRICA DE ANDRADE BOR-
GES; ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rps.manoela@gmail.com

Palavras-chave: dentadura mista; hábitos; bruxismo

O bruxismo é uma atividade parafuncional onde ocorre o ranger e apertar excessivo com consequente 
desgastes das estruturas mineralizadas dos elementos dentários, podendo ser diurno ou noturno. É uma pa-
tologia comum no homem moderno, a qual pode ser causada por fatores psicológicos, emocionais, oclusais 
e até mesmo por hábitos deletérios, levando a sintomas de dor e desconforto, não somente nos músculos 
da mastigação, mas também em regiões da cabeça e pescoço e até nas costas e ombros. Na dentadura 
mista o bruxismo pode ocorrer por interferências oclusais, surgindo durante o desenvolvimento da oclusão, 
podendo comprometer as cúspides com planificação das faces oclusais e incisais dos elementos dentários. 
O presente estudo tem por objetivo relatar um caso clínico de bruxismo, acompanhado na Clínica de Orto-
dontia Preventiva da Universidade Federal de Pernambuco. A paciente de 6 anos de idade, sexo feminino, 
apresentou boa condição de saúde bucal, dentadura mista e facetas de desgaste nas incisais dos dentes 
anteriores e oclusais dos posteriores, com diagnóstico de bruxismo. Foi instaurado um tratamento inter-
disciplinar visando reduzir a tensão emocional com encaminhamento e acompanhamento de psicólogo e a 
terapia ortodôntica preventiva com eliminação dos sinais e sintomas musculares e articulares, favorecendo 
ao desenvolvimento normal da oclusão. A aparatologia utilizada consistiu do uso de placas de acetato de 
3mm, preservando as estruturas dentárias. O diagnóstico precoce com tratamento e acompanhamento dessa 
patologia é fundamental para o estabelecimento de uma terapia eficaz e não invasiva.

COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DE LIGADURAS ELASTOMÉRICAS 
ORTODÔNTICAS
MIRELLA DE FÁTIMA LIBERATO DE MOURA1; MATHEUS MELO PITHON2; 
GYMENNA MARIA TENÓRIO GUÊNES1; MARIA TERESA VILELA ROMANOS3; 
FABIOLA GALBIATTI DE CARVALHO1; ROGÉRIO LACERDA DOS SANTOS1

1.UFCG, PATOS, PB, BRASIL; 2.UESB, JEQUIÉ, BA, BRASIL; 3.UFRJ, RIO DE 
JANEIRO, RJ, BRASIL.
e-mail:mirella_liberato@hotmail.com

Palavras-chave: citotoxicidade; elastômeros; cultura de células

As ligaduras elásticas são utilizadas em ortodontia com finalidade mecânica e estética e permanecem co-
mumente em contato com os tecidos bucais por até 5 semanas. Assim, é fundamental que as mesmas sejam 
inertes aos tecidos bucais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a citotoxicidade entre ligaduras elasto-
méricas ortodônticas de poliuretano e látex-free incolores. Seis ligaduras elastoméricas de diferentes fabri-
cantes (3 látex-free e 3 poliuretano) foram divididos em 6 grupos de 15 elásticos cada: Grupo UK (Látex-
-free, 3M Unitek), Grupo GAC (Poliuretano, GAC International), Grupo TP (Látex-free, TP Orthodontics), 
Grupo AO (Látex-free, American Orthodontics), Grupo M (Poliuretano, Morelli) e Grupo TD (Poliuretano, 
Tecnident). O ensaio de citotoxicidade foi realizado utilizando cultura de células (L-929 linhagem de cé-
lulas de fibroblastos de camundongo) que foram submetidos ao teste de viabilidade celular com corante 
vital vermelho neutro (“dye-uptake”) em 1, 2, 3, 7 e 28 dias. Os dados foram analisados estatisticamente 
pela análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p< .05). Os resultados não demonstraram diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos UK, GAC, TP e AO em todos os tempos experimentais (p> 
.05). Houve diferença estatística (p< .05) entre a viabilidade celular dos grupos UK, GAC, TP e AO com 
os grupos M e TD nos tempos de 1 e 2 dias. Os grupos M e TD apresentaram diferença estatisticamente 
significante nos tempos de 3 e 7 dias (p< .05). Pôde-se concluir que, as ligaduras elásticas de poliuretano 
das marcas Morelli e Tecnident apresentaram menor viabilidade celular comparado as ligaduras látex-free 
e as ligaduras de poliuretano da marca GAC.

RESPIRADORES BUCAIS X ALTERAÇÕES OCLUSAIS
PEDRO IGOR FERREIRA1; ANA RAQUEL ROCHA1; CHARRY ALVES DA SIL-
VA1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA1; ALISON MENDES SILVA DE MELO1; 
GEORGE HENRIQUE DOS SANTOS MAIA2

1.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: respirador bucal; alteração oclusal; sindrome do respirador bucal

A respiração oral é caracterizada como uma síndrome ocasionada por um desvio da função nasal. A im-
possibilidade desta suscita na utilização da via bucal como alternativa emergencial de sobrevivência para 
garantia do fluxo contínuo de ar, tornando-se a respiração habitual na vida adulta, quando perdura pela 
infância. Entre outras consequências, na persistência da respiração bucal, durante o crescimento, algumas 
alterações oclusais: mordida aberta anterior, mordida cruzada, topo a topo e classe II. A primeira é a mais 
frequente das alterações sendo resultante da má oclusão que prevalece nos respiradores bucais, podendo 
também ser causada por hábitos orais deletérios, contribuindo diretamente com o surgimento de problemas 
ortodônticos. Dentre outras alterações possíveis dos respiradores bucais estão: alterações posturais, defici-
ência de concentração, distúrbios de sono, alterações dietéticas, sinusites frequentes, halitose, diminuição 
da percepção do paladar e olfato e maior incidência de cáries. Diante do grande número de alterações 
advindas da respiração bucal, é salutar o diagnóstico e o tratamento precoce desses pacientes a fim de 
eliminar ou reduzir fatores que os predispõem a tal patologia, para que não influam de forma negativa na 
qualidade de vida desse paciente. O tratamento dessa síndrome é dito multidisciplinar: fonoaudiólogico, 
otorrinolaringológico e ortodôntico, com objetivo comum a correção dos desequilíbrios nas estruturas oro-
faciais, posturais entre outros.

RESPIRAÇÃO BUCAL: IMPLICAÇÕES ORTODÔNTICAS
POLIANA CORREIA GUERRA VITAL; LUIZ GARCIA DA SILVA; SIMONY CON-
CEIÇÃO SILVA; ISABELLE KARYNNE LOPES E SILVA; RENATA LOURENÇO 
APOLINÁRIO; LUIZ FILIPHE CANUTO
ABO/PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:polyvital@hotmail.com

Palavras-chave: respiração bucal; diagnóstico; má-oclusão

A respiração bucal consiste em um conjunto de sinais e sintoma de quem respira parcial ou totalmente pela 
boca, podendo ser causada por obstrução nas vias aéreas superiores, má oclusão ou até mesmo por um 
hábito deletério. Por sua vez, o padrão respiratório bucal pode ocasionar uma série de alterações craniofa-
ciais, na postura corporal, oclusão, cognitivo e piora na qualidade de vida. Este trabalho teve como objetivo 
realizar uma abordagem dos aspectos importantes para os clínicos e ortodontistas em pacientes com respi-
ração bucal. Por meio de uma revisão da literatura pertinente, observa-se que o paciente respirador bucal 
geralmente apresenta face alongada, narinas estreitas, falta de tônus da musculatura facial, selamento labial 
inadequado, desequilíbrio funcional dos lábios, língua e bochechas. Os lábios comumente apresentam-se 
hipotônicos e ressecados, podendo-se também notar uma eversão do lábio inferior. O palato pode exibir 
deficiência transversal e estar profundo. Oclusalmente, pode-se observar uma protrusão dos dentes anteros-
superiores, linguoversão dos dentes anteroinferiores, retrusão mandibular, relação oclusal com tendência 
à Classe II divisão 1 de Angle, mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior. A presença ou não 
das alterações faciais e na oclusão estão na dependência de fatores como a frequência e duração em que o 
paciente respira pela boca e do padrão de crescimento craniofacial. O tratamento é interdisciplinar, priori-
zando-se a prevenção e a intervenção precoce. As más oclusões, quando presentes, apresentam prognóstico 
de tratamento favorável quando o ortodontista atua no paciente jovem.

CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS NOS TIPOS DE MOVIMENTOS DENTÁ-
RIOS EM ORTODONTIA
PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE ARAÚJO; EVERALDO PINHEIRO DE AN-
DRADE LIMA; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE; SAMUEL RODRIGO 
DE ANDRADE VERAS; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priaaraujo@live.com

Palavras-chave: ortodontia; ligamento periodontal; dentária

O tratamento ortodôntico é baseado no princípio do movimento dentário envolvendo também, estruturas as-
sociadas. Neste trabalho, serão discutidos os movimentos dentários pequenos e iniciais, rotação e translação 
e, as forças e movimentos maiores: inclinação, intrusão, extrusão e rotação. Quando uma força é aplicada 
a um dente ocorrem vários eventos: deslocamento inicial do dente, que está associado ao movimento de 
fluido intra e extra-vascular; à medida que a carga aumenta, os feixes de fibras colágenas recebem a tensão 
e tornam-se estendidos; com mais pressão, o processo alveolar se destorce e, se a carga for suficientemente 
potente e prolongada, a dentina se distorcerá. A inclinação, um movimento dentário que ocorre dentro do 
espaço periodontal, leva à concentração da pressão em áreas limitadas do ligamento periodontal (LPD), 
formando um ponto de apoio, o qual aumenta o movimento da raiz na direção oposta. Se o ponto de apoio 
estiver localizado na parte coronal, o ápice da raiz será torqueado, pois a área de pressão deste movimento 
é geralmente localizada próximo à região média da raiz, o que ocorre porque o LPD é normalmente mais 
largo no terço apical do que no terço médio. Os movimentos e forças maiores de longa duração são resul-
tado dos movimentos menores descritos acima. A translação é obtida pela instalação de forças que agem 
ao longo de linhas paralelas e distribuem a força por toda a superfície óssea alveolar. Na rotação de um 
dente, ao redor de seu eixo longo, a força pode ser maior que em outros movimentos em todo o LPD. Na 
extrusão, é aplicada apenas tensão sobre o LPD e na intrusão, é necessária uma força leve, pois a mesma 
se encontra no ápice dentário. Forças axiais quando exercidas, são absorvidas mais prontamente do que as 
forças laterais e rotacionais. Todos os dentes são ligeiramente móveis e esta mobilidade é influenciada por 
diversos fatores, como: quantidade e duração da carga aplicada; comprimento e formato da raiz ou raízes; 
condição dos tecidos de sustentação.
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P325 SAÚDE PERIODONTAL E MIGRAÇÃO DENTÁRIA FISIOLÓGICA: CONCEI-
TOS E PRINCÍPIOS
PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE ARAÚJO; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FI-
LHO; EVERALDO PINHEIRO DE ANDRADE LIMA; SAMUEL RODRIGO DE 
ANDRADE VERAS; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priaaraujo@live.com

Palavras-chave: ligamento periodontal; migração dentária; osteogênese

O tratamento ortodôntico envolve o uso de forças que agem nos dentes e estruturas associadas. As prin-
cipais alterações resultantes de tais forças verificam-se dentro do sistema dento-alveolar, mas outras es-
truturas também podem ser influenciadas, como as suturas e a área de articulação temporomandibular. O 
principal objetivo de apresentar uma discussão quanto às reações teciduais é informar ao cirurgião-dentista 
a respeito dos fatos e da reação tecidual de importância no tratamento ortodôntico. Durante o movimento 
dentário, ocorrem alterações no periodonto conforme a magnitude, direção e duração da força aplicada, 
bem como a idade do paciente. O ligamento periodontal (LPD), circunda as raízes dos dentes e une o ce-
mento da raiz com a lâmina dura ou osso alveolar propriamente dito. A presença de um LPD torna possível 
distribuir e reabsorver as forças geradas durante a mastigação para o processo alveolar através do osso 
alveolar propriamente dito. Também é essencial para o movimento dos dentes nos tratamentos ortodônticos. 
Os movimentos dentários numa direção mesial ou distal deslocam as raízes através da camada esponjosa do 
osso alveolar, ao contrário, o movimento de um dente labial ou lingualmente para as placas corticais finas 
deve ser realizado com alto grau de cuidado especialmente nos pacientes adultos, para evitar recessão óssea 
marginal. Presentes no periósteo, as células mesenquimais, adquirem o caráter de osteoblastos, as células 
proliferativas e produtoras de matriz na camada câmbio são sujeitas à influência mecânica. Toda vez que 
a presença excede certo limiar, ocorre a interrupção da osteogênese, causando a redução de suprimento 
sanguíneo a estas células. Se por outro lado, o periósteo é exposto à tensão, responde com deposição óssea. 
Como ocorrem fisiologicamente alterações importantes na posição dentária sem qualquer intervenção or-
todôntica, é indispensável o conhecimento do processo de remodelamento periodontal durante a migração 
dentária fisiológica.

ORTODONTIA PREVENTIVA: DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS APARELHOS E 
FORMAS DE TRATAMENTO PARA MORDIDA CRUZADA
ROSÂNGELA MARIA PEREIRA VALÕES; ALEXSANDRE BEZERRA CAVAL-
CANTE; BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS; GILBERTO 
CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosavaloes@hotmail.com    

Palavras-chave: ortodontia preventiva; dentição primária; má oclusão/terapia

A intervenção precoce, na maioria dos casos, torna-se imprescindível para evitar alterações no curso normal 
de crescimento e desenvolvimento dos componentes da face; pois com os conceitos modernos de cresci-
mento facial, admite-se a possibilidade de correção oportuna das mordidas cruzadas ou da atresia do arco 
dentário superior, já na dentadura decídua. Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura buscando 
as causas, consequências e tratamentos referentes às más oclusões e descrever os tratamentos. Traz um 
enfoque sobre critérios para diagnóstico, e justificativa para o tratamento precoce da mordida cruzada na 
dentição decídua e mista e apresenta alguns tratamentos enfatizando os aspectos clínicos e os resultados 
obtidos com aparelhos bastante simples. Os resultados alcançados em muitos casos clínicos de mordidas 
cruzadas posteriores, que poderiam ter um agravamento com o decorrer da idade, cuidados em fase de 
dentição decídua e acompanhamento até o estabelecimento da dentição permanente, levam a concluir que: 
os aparelhos ortodônticos interceptadores quando bem utilizados, produzem resultados positivos, desde que 
sejam corretamente indicados, obedecendo a um preciso diagnóstico e um plano de tratamento adequado. 
Como conclusão, observou-se que o diagnóstico e intervenção precoces tornaram o restabelecimento da 
oclusão normal rápido e uma boa estabilidade com mais conforto para o paciente. A atuação em conjunto 
e no momento certo, garante ao paciente o estabelecimento de uma oclusão normal em menos tempo e 
com mais conforto.

ASPECTOS IMPORTANTES PARA OS ORTODONTISTAS EM PACIENTES COM 
SAOS
SIMONY CONCEIÇÃO SILVA; LUIZ GARCIA DA SILVA; RENATA LOURENÇO 
APOLINÁRIO; POLIANA CORREIA GUERRA VITAL; PAULO DE TARSO VIEI-
RA RIBEIRO; GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA; LUIZ FILIPHE 
CANUTO
ABO/PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:simonybranquela@hotmail.com

Palavras-chave: saos; tratamento; dispositivos intraorais

A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é definida como transtornos respiratórios do sono que 
afetam a população geral com capacidade de fragmentar a arquitetura do sono, devido aos recorrentes 
microdespertares noturnos e às pausas respiratórias que, por consequência, poderão acarretar alterações 
funcionais, neurocognitivas e psicossociais. As alterações dento-esqueléticas sagitais que se refletem no 
posicionamento maxilo-mandibular também tem uma relação importante no aparecimento, no agravamento 
e no tratamento da Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Entre os fatores etiológicos podemos citar 
o estreitamento anatômico das vias aéreas superiores (excesso de tecidos moles, macroglossia, micro e 
retrognastismo) predispondo, dessa maneira, a uma elevada resistência para o fluxo de ar, a qual gera uma 
pressão intraluminar negativa durante a inspiração, favorecendo a colapso respiratório. O interesse no uso 
de dispositivos intra-orais para o tratamento do ronco e apnéia obstrutiva do sono começaram a aparecer 
no inicio da década de noventa, inicialmente com o uso de placas interoclusais que aumentavam a dimen-
são vertical de repouso, posteriormente, pelos dispositivos intrabucais derivados dos aparelhos funcionais 
como os Retentores de língua; os Elevadores de palato e os Aparelhos de Avanço mandibular. Este trabalho 
teve como objetivo realizar uma abordagem dos aspectos ortodônticos importantes no tratamento em pa-
cientes com SAOS. Os dispositivos intrabucais representam uns dos principais recursos terapêuticos contra 
a SAOS, mas é apenas parte do tratamento que é multiprofissional e, portanto necessitam de acompanha-
mento em longo prazo, além da cooperação do paciente no que se refere aos aspectos comportamentais.

ABORDAGEM ORTODÔNTICA INTERCEPTORA DO DIASTEMA MEDIANO 
INTERINCISIVOS SUPERIORES
TAMYRES PEREIRA LEITE1; LUIZ FILIPHE CANUTO2; GIZELY ELOI TENÓ-
RIO1; DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA1; NIEDJE SIQUEIRA DE LIMA1; CAE-
TANO GOMES DA SILVA1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ABO-PE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosalyleite@uol.com.br

Palavras-chave: ortodontia; diastema; interincisivos

O diastema pode ser definido como sendo o espaço entre os dentes ou a ausência de contato entre dois ou 
mais dentes consecutivos, ocorrendo em qualquer lugar na arcada superior ou inferior, mas principalmente 
entre os incisivos centrais superiores. O objetivo do presente trabalho consiste em fornecer orientações 
sobre a época ideal e quais recursos ortodônticos podem ser utilizados para o fechamento do diastema 
interincisivos superiores. Através de uma revisão literária, serão apresentados alguns casos clínicos rela-
cionados ao tópico. O diastema entre os incisivos centrais superiores remete a inúmeras dúvidas quanto à 
sua abordagem clínica e dependendo de sua amplitude pode desfavorecer a estética do sorriso e a harmonia 
dentofacial. Foco de interesse não apenas de ortodontistas, o diastema interincisivos superiores consiste em 
um assunto de interesse aos odontopediatras, clínicos gerais e periodontistas. Pela reconhecida importância 
atribuída à estética facial pela sociedade contemporânea, o profissional frequentemente anseia pelo fecha-
mento deste espaço, quando presente. O estudo consta a partir dos seguintes descritores: ortodontia, diaste-
ma, interincisivos. Concluiu-se que antes de realizar qualquer conduta, deve-se avaliar a real necessidade e 
qual a época mais oportuna para se realizar tal procedimento, com base em conhecimentos indispensáveis 
sobre o desenvolvimento da oclusão e a etiologia das más oclusões que permitem distinguir o diastema 
fisiológico daquele que denota anormalidade e realmente requer tratamento.

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA: INDICAÇÕES E PRINCIPAIS APARELHOS
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI1; GIZELY ELOI TENÓRIO1; LUIZ FILI-
PHE CANUTO2; NIEDJE SIQUEIRA DE LIMA1; CAETANO GOMES DA SILVA1; 
RODRIGO HERMONT CANÇADO3

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ABO/PE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UNINGÁ, 
MARINGÁ, PR, BRASIL.
e-mail:tan_teixeira@hotmail.com

Palavras-chave: expansão; maxilar; aparelhos disjuntores

Frequentemente, o arco dentário superior perde a conformação parabólica normal para assumir um aspecto 
triangular, caracterizando a atresia do arco superior. Esta deficiência transversal comumente culmina com 
o quadro clínico reconhecido como mordida cruzada posterior, má oclusão com significativa incidência em 
crianças, que também pode perdurar a fase adulta. O presente trabalho revisa questões sobre o diagnóstico 
e tratamento da atresia do arco superior por meio da expansão rápida da maxila (ERM), apresentando os 
principais aparelhos disjuntores. A ERM está indicada em pacientes jovens e com boa saúde periodontal. 
Há três tipos principais de aparelhos usados com o objetivo de se conseguir disjunção da sutura palatina 
e correção da displasia transversal: Hass (dentomucososuportado), Hyrax (dentosuportado) e o Colado 
(dentosuportado). Os mecanismos de ação desses aparelhos condizem com um efeito ortopédico e ou-
tro ortodôntico. O efeito ortopédico caracteriza-se pela separação dos processos maxilares, notada pela 
abertura gradativa do diastema entre os incisivos centrais superiores. Já o ortodôntico é representado pela 
vestibularização dos dentes posteriores e processo alveolar superior. Os aparelhos são fixos e, apesar de 
serem ativados pelo paciente através de um parafuso e chave específica, não dependem da colaboração do 
paciente em relação ao uso. Conclui-se que os três tipos cumprem bem seus objetivos terapêuticos quando 
empregados para a correção das discrepâncias transversais. O disjuntor do tipo Hass apresenta maior difi-
culdade de higienização.

UTILIZAÇÃO DO OSSO SESAMÓIDE DO ADUTOR DO DEDO POLEGAR PARA 
ESTIMATIVA DA IDADE EM ODONTOLOGIA
VANESSA LEANDRO DO NASCIMENTO; JACIEL BENEDITO OLIVEIRA; 
DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA; LIRIANE BARATELLA EVÊNCIO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vss.leandro@hotmail.com

Palavras-chave: ortodontia; radiografia; crescimento

A movimentação ortodôntica e/ou a utilização da ortopedia funcional dos maxilares pode(m) ser realizada(s) 
desde que a mecanoterapia respeite a biologia do periodonto e leve em consideração o crescimento crânio-
-facial. Para um correto diagnóstico, prognóstico e elaboração de um plano de tratamento, o estágio de 
maturidade esquelética em que o paciente se encontra deve ser conhecido. Dentre as diversas formas de se 
obter a idade biológica de um indivíduo, o mais utilizado é a idade óssea, obtida por meio de radiografias 
de mão e punho. Não é um achado incomum nessas radiografias, observar a presença do osso sesamóide 
adutor ou ulnar do dedo polegar (osso sesamóide do adutor da articulação metacarpofalangeana do polegar) 
próximo à cabeça do primeiro osso metacarpal, que ocorre em, praticamente, 100% da população. Esse 
osso surge concomitantemente com o início do surto de crescimento puberal e têm relação com o pico 
de crescimento estatural, crescimento mandibular, início dos caracteres sexuais secundários nos homens 
e a menarca nas mulheres, sendo um dos únicos centros de ossificação na mão que aparecem próximos 
à puberdade. Os ossos sesamóides são pequenos ossos, embutidos em tendões nas cápsulas de algumas 
articulações, que servem para proteger e aumentar a vantagem mecânica às unidades músculotendíneas, 
diminuindo o atrito entre as estruturas ósseas que se relacionam com tendões, mudar a direção dos tendões 
ou aumentar a força de alavanca para os músculos e tendões. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo 
descrever o método radiográfico simples e efetivo para identificação da idade óssea do paciente, que consis-
te na obtenção de imagens das epífises e do osso sesamóide ulnar do polegar, por meio de radiografia oclu-
sal ou periapical, podendo avaliar a idade óssea e compará-la à idade dentária e cronológica do indivíduo.



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

128

P336 

P335 

P334 

P333 

P332 

P331 CORTICOTOMIAS ALVEOLARES EM ORTODONTIA: REVISÃO DE 
LITERATURA
VICTOR ANTÔNIO VALENÇA RIBEIRO; ANDRÉ MICHEL PEREIRA SÁ; HÉ-
LIO HENRIQUE ACCIOLY TENÓRIO; TIAGO MACÁRIO; CLEVES MEDEIROS 
FREITAS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:vic_ribeiro3008@hotmail.com

Palavras-chave: corticotomias alveolares; ortodontia; técnica cirúrgica

As corticotomias alveolares (CAS) são técnicas cirúrgicas utilizadas para a correção de dentes mal posicio-
nados, na tentativa de reduzir o tempo necessário para o tratamento ortodôntico, cerca de 1/2 a 1/3 desse 
tempo. São definidas como intervenções cirúrgicas limitadas à porção cortical do osso alveolar. Nas CAS, 
a incisão deve perfurar a camada cortical e, ao mesmo tempo, obter mínima penetração no osso medular. 
Este trabalho objetiva discutir o que são CAS, suas indicações para o emprego clínico como auxiliares ao 
tratamento ortodôntico, bem como suas limitações e riscos. As indicações para o emprego das CAS na 
ortodontia serão neste trabalho agrupadas em três categorias principais: (1) para acelerar o tratamento orto-
dôntico corretivo como um todo; (2) para facilitar a execução de movimentos ortodônticos mecanicamente 
difíceis; (3) para potêncializar a correção de más oclusões esqueléticas de moderadas a severas. A condi-
ção para a movimentação dentária ideal combina forças ortodônticas bem planejadas e osso alveolar que 
ofereça menor resistência ao movimento. Sendo assim, devido ao trauma cirúrgico proveniente das CAS e 
das respostas fisiológicas que acontecem durante a cicatrização (aumento do metabolismo e diminuição da 
densidade óssea) as condições ideais para a movimentação ortodôntica são alcançadas. As CAS são contra 
indicadas em pacientes que apresentem doença periodontal ativa, indivíduos com problemas endodônticos 
não tratados adequadamente, pacientes que façam uso prolongado de corticosteróides e/ou qualquer me-
dicação que diminua o metabolismo ósseo. O interesse pelo uso das CAS em conjunto com o tratamento 
ortodôntico vem crescendo e a compreensão de seus efeitos tem aumentado. Dessa forma, o presente traba-
lho, espera contribuir para o aumento das informações disponíveis sobre o assunto, subsidiando a decisão 
dos profissionais que queiram considerar o procedimento em suas atividades clínicas.

TRATAMENTO PRECOCE DE DIASTEMA INTERINCISIVO SUPERIOR COM O 
APARELHO DE KLAMMT
ANA CAROLINA VIEIRA DE MELO CAVALCANTI; EDUARDO LIMA DE MO-
RAES PIRES; PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; 
IRACEMA ANDRADE FERRER DE MORAIS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolvmc@gmail.com

Palavras-chave: diastema interincisivo; aparelho de klammt; maloclusôes

A ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade da Odontologia que tem como finalidade tratar 
precocemente as desarmonias dento-maxilares antes da erupção da dentição permanente. São várias as 
filosofias que podemos empregar, segundo os fins de diagnóstico. Porém, optamos pela filosofia de Klammt 
por ser indicada para o tratamento de todas as maloclusões. O aparelho de Klammt é ortopédico funcional 
bimaxilar, que promove expansão das arcadas dentárias, melhorando a forma dos arcos e o alinhamento 
dos dentes anteriores, e proporciona um espaço adequado para a língua, permitindo o contato desta com o 
palato. Este caso teve por finalidade tratar precocemente os apinhamentos dentários inferiores e o diastema 
da região anterior superior, além da obtenção do espaço necessário para a erupção dos incisivos laterais 
superiores. M. V. C. C., paciente do gênero feminino, com 7 anos de idade, apresenta dentição mista classe 
1 de Angle, deglutição atípica e respiração bucal. Apresenta simetria facial e perfil reto. Possui freio labial 
com inserção baixa, presença de overjet moderado, palato normal, diastema interincisivo superior e um 
leve apinhamento inferior anterior. A paciente também apresenta higiene oral regular. Utilizamos a análise 
cefalométrica de McNamara e radiografia panorâmica dos maxilares como planejamento do tratamento. 
Após um ano de tratamento, tivemos resultados bastante satisfatórios: segundo a análise de McNamara, 
obtivemos normalização das proporções das bases ósseas apicais; na radiografia panorâmica dos maxilares, 
pudemos observar o aumento das bases ósseas maxilares para futura erupção da dentição permanente, fe-
chamento do diastema interincisivo superior, erupção dos incisivos laterais superiores, alinhamento correto 
da região inferior anterior e linha média em cêntrica.

 
PLACA ATIVA DE HAWLEY ENCAPSULADA E OVERJET ACENTUADO: RE-
LATO DE UM CASO
ANA CAROLINA VIEIRA DE MELO CAVALCANTI; EDUARDO LIMA DE MO-
RAES PIRES; IRACEMA ANDRADE FERRER DE MORAIS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolvmc@gmail.com

Palavras-chave: placa ativa de hawley; overjet; maloclusôes

Para a Ortopedia Funcional dos Maxilares, as influências negativas do ambiente funcional, responsabiliza-
das como causas das maloclusões, devem ser desativadas pelos aparelhos e canalizadas em direção à nor-
malização do sistema estomatognático, com o argumento de que essas forças naturais são muito semelhan-
tes às forças biológicas e que, por isso, promoverão mudanças morfológicas estáveis. Existem vários tipos 
de aparelhos ortopédicos maxilares que podem ser empregados com objetivo de tratar as desarmonias dento 
maxilares, isto, é claro, dependendo do caso diagnosticado. Neste caso, utilizamos a Placa Ativa de Hawley 
superior para normalização do overjet e Placa Ativa Encapsulada inferior com parafuso de expansão, com 
o objetivo de expandir a arcada dentária inferior mais restrita à região de caninos e pré-molares como 
tratamento indicado. M. D. S., paciente do gênero masculino, com 09 anos de idade, apresenta dentição 
mista, classe I de Angle, deglutição atípica e respiração bucal. Possui perfil facial reto, tipo mesocefálico, 
simetria facial, overjet acentuado palato normal e boa higiene oral. Também apresenta arcada quadrada 
inferior com giroversões dos incisivos laterais inferiores. Após pouco mais de um ano, podemos observar 
na teleradiografia de perfil uma diminuição do overjet e expansão óssea da arcada inferior com espaços 
necessários para a erupção dos caninos inferiores. Salientamos também que todo o tratamento foi realizado 
com auxilio da análise cefalométrica de Jarabak – Roth e RX Panorâmico dos Maxilares para a execução 
dos dados necessários à terapia ortopédica dos maxilares.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS TRATADOS COM APARELHOS REMOVÍVEIS 
FUNCIONAIS NETWORK
EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES; ANA CAROLINA VIEIRA DE MELO CA-
VALCANTI; PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; 
IRACEMA ANDRADE FERRER DE MORAIS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:seripodraude@hotmail.com

Palavras-chave: problemas respiratórios; aparelho de network; respiração bucal

No decorrer de sua evolução, o homem foi programado para ter a respiração nasal como primeira escolha. 
Porém, quando isso não ocorre, o prolongado hábito da respiração bucal pode levar ao surgimento de altera-
ções osteomusculares entre outras disfunções orais (mastigação ineficiente levando a problemas digestivos 
e engasgos pela incoordenação da respiração com a mastigação, deglutição atípica com ruído, projeção 
anterior de língua, contração exagerada de orbicular, movimentos compensatórios de cabeça, fala impre-
cisa, trancada, com excesso de saliva, sem sonorização pelas otites freqüentes, com alto índice de ceceio 
anterior ou lateral e voz rouca ou anasalada). Visando o combate dessas, a Odontologia com a especialidade 
da ortopedia funcional dos maxilares trata precoce e holisticamente o sistema neuromuscular com aparelho 
na filosofia network. A intervenção clínica foi feita em paciente respirador bucal, do gênero masculino com 
8 anos de idade, apresentando inapetência labial, tonicidade muscular, dentição mista com chave de canino 
em neutrooclusão, boa simetria facial, perfil facial reto e presença de diastemas na região superior anterior e 
overjet acentuado. Diante do resultado final, a eficiência dos aparelhos ortopédicos foi comprovada através 
da análise Mcnamara com a diminuição dos diastemas, melhora das bases ósseas, correção do overjet, 
normalidade dos movimentos de lateralidade, balanceio e de trabalho, e dentes permanentes posicionados 
corretamente à espera da ordem de erupção.

BRUXISMO NA INFÂNCIA
EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR; MARIA CONCEIÇÃO CONSTANT BARROS; MA-
RIA CLARA BORBA ESPINDOLA; VIVIANE MARIA DA SILVA; THAGO LUIZ 
DE ALMEIDA SILVA
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edvalespindola@uol.com.br

Palavras-chave: bruxismo; sinal; infância

O objetivo do presente trabalho é explanar os sinais e sintomas bem como a etiologia e tratamento desta 
patologia visando alertar a sua ocorrência em idade precoce. O bruxismo é um hábito parafuncional do 
sistema mastigatório que consiste na contração rítmica dos músculos, tendo como característica ranger e/
ou apertar os dentes, seja no período diurno seja no noturno. O sinal mais evidente é o desgaste das faces 
incisais dos dentes anteriores e oclusais dos posteriores. Sua etiologia é multifatorial, pois este hábito 
pode ser oriundo de fatores psicológicos, neurológicos, comportamentais e principalmente stress; estes 
fatores devem ser observados durante o seu diagnóstico buscando assim um plano de tratamento mais 
individualizado e de maneira multidisciplinar. O tratamento mais comum empregado na Odontologia é a 
utilização de placas miorrelaxantes. Foi feita uma revisão bibliográfica buscando dados atualizados onde 
podemos observar que 43% das crianças de 2 a 3 anos são acometidas por bruxismo assim como 35% das 
de 4 a 5 anos e 34% das de 10 a 11 anos. Foi verificado também que destas que possuem bruxismo 92% 
são do sexo masculino. Podemos concluir que o conhecimento dos fatores etiológicos e das características 
clínicas do bruxismo na infância é de suma importância para o diagnóstico precoce proporcionando, aos 
médicos, cirurgiões-dentistas e psicólogos, o estabelecimento de um tratamento interdisciplinar e favorável 
ao desenvolvimento integral e universal da criança e o seu bem-estar individual.

CRIANÇAS RESPIRADORAS BUCAIS TÊM ALTERAÇÕES POSTURAIS E 
RESPIRATÓRIAS
GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA1; GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA1; 
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA1; MILENA VIEIRA DA SILVA MELO1; GUI-
LHERME SOARES GOMES DA SILVA2; SÔNIA MARIA SOARES DA SILVA1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:geane_bandeira@hotmail.com

Palavras-chave: desordens nasais; crianças respiradoras bucais; alterações posturais

A respiração bucal é uma desordem observada em várias crianças em idade escolar. A obstrução das vias 
aéreas respiratória é de etiologia multifatorial e resulta principalmente de desordens nasais, rinite alérgica 
ou aumento das adenóides, levando a alteração no desenvolvimento da maxila, modificando a posição da 
língua, mandíbula e influenciando no ajuste postural. Para facilitar a passagem do ar através da boca, os 
pacientes projetam a cabeça para frente, aumentando a lordose cervical e encurtando os músculos esterno-
cleidomastoideo, escalenos e peitorais. Uma vez que os músculos posturais agem sinergicamente, objeti-
vando manter o centro de gravidade e o equilíbrio postural, estas alterações levam à protrusão de ombros 
e elevação das escápulas, cifose torácica, aumento da lordose lombar e projeção anterior da pelve. Durante 
a ventilação estas alterações posturais determinam um padrão ventilatório mais apical, modificando a di-
nâmica torácico-abdominal, o que poderia reduzir a zona de aposição diafragmática. O presente trabalho 
tem como objetivo fazer uma revisão de literatura para avaliar as alterações posturais em função da idade, 
bem como sua associação com a função respiratória em crianças respiradora bucais. Crianças respiradoras 
bucais apresentam alterações no sistema estomatognático que resultam em projeção da cabeça, aumento 
da tensão de músculos do complexo da cintura escapular e adaptações posturais. Apesar da conformação 
torácica e postura influenciarem a dinâmica ventilatória, não encontramos estudos que tenham avaliado 
a função pulmonar de crianças respiradoras bucais. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura 
realizada para explanação desse assunto. Crianças respiradoras bucais apresentam alterações posturais que 
aumentam em função da idade, além de redução dos valores espirométricos. A redução da capacidade vital 
correlaciona-se negativamente com a projeção da cabeça.
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P337 SÍNDROME DO RESPIRADOR ORAL
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA1; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA1; 
PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO1; GUILHERME SOARES GOMES DA SILVA2; 
ANA CAROLINE PEREIRA LEANDRO1; SONIA MARIA SOARES DA SILVA1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:gledsonporciuncula@hotmail.com

Palavras-chave: respirador bucal; aparelho ortopédico; correção funcional.

Muitas pessoas sem perceber realizam os ciclos respiratórios apenas pela boca, estas são chamadas de res-
piradores bucais ou orais e sofrem de uma síndrome conhecida como síndrome do respirador oral (síndrome 
de Pierre Robin). É causada por algum tipo de obstrução nas vias aéreas superiores, má oclusão dentária ou 
maus hábitos, levando a um padrão suplente de respiração que por sua vez, vai gerar uma série de outras 
alterações importantes na dinâmica corporal. Os fatores obstrutivos podem estar relacionados a hipertrofias 
das adenóides ou das amídalas, traumatismos faciais, sinusites, rinites, ronco, apnéia do sono, baba noturna; 
já os fatores relacionados aos maus hábitos podem ser sucção dos dedos, chupetas, mamadeiras, costume 
de morder tampas de canetas e outros objetos. Ocorre também modificação no posicionamento da língua 
e mandíbula, a diminuição do tônus dos músculos da face promovendo a hipoplasia maxilar. Todo esse 
processo passa a refletir sobre a cabeça e o pescoço, alterando a postura corporal. A respiração oral leva à 
protrusão (projeção para frente) da cabeça visando à manutenção da via respiratória. O incorreto posicio-
namento da cabeça pode causar alteração da função da ATM, ocasionando a dor. A coluna como um todo 
sofre alteração. Qualquer desequilíbrio na parte superior do corpo é refletido na base. Este trabalho teve 
como objetivo mostrar que o profissional da área odontológica, especificamente especialistas dentro da 
área, como também a ortodontia e a ortopedia dos maxilares podem intervir nesse processo o mais precoce-
mente possível. O tema possui grande relevância, notadamente quando vislumbramos um grande campo de 
atuação profissional e observamos o crescimento da busca pessoal por mais saúde com qualidade de vida. 
O conhecimento das alterações provocadas pela respiração oral é importante para que os profissionais de 
saúde possam oferecer à população um tratamento adequado para cada caso.

TRATAMENTO PREVENTIVO EM CLASSE III, DENTIÇÃO MISTA
KATIJANE DE LIMA SILVA; GLISSIA GISSELLE ALVES; CLEVES MEDEIROS 
FREITAS; RUANA PONTES CAMÊLLO QUEIROZ; RAPHAELLA MARINHO 
DOS SANTOS LEITE; RÚBIA DE ALMEIDA LIMA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:katijane1@bol.com.br

Palavras-chave: dentição mista; má oclusão de angle classe III; medidas preventivas

Um dos tipos mais difíceis de más oclusões a serem tratadas na dentição mista é a má oclusão de classe III; 
seu tratamento, quando estabelecido em idade precoce, permite correção satisfatória da oclusão, evitando 
tratamento cirúrgico após a dentição permanente completa. Por isso, é comum que pacientes classe III de 
Angle sejam encaminhados o mais precoce possível para um tratamento, podendo assim prevenir ou inter-
ceptar a oclusopatia, evitando que se instale ou impedindo que a situação se agrave. Este trabalho teve como 
objetivo discutir acerca dos aparelhos ortodônticos e ortopédicos capazes de intervir precocemente nas más 
oclusões de classe III, melhorando as condições orofaciais antes que a erupção dos dentes permanentes seja 
completada. A má oclusão de classe III ou mesioclusão constitui uma discrepância predominantemente es-
quelética, cuja prevalência acomete 5% da população. A prevalência desta má oclusão varia de acordo com 
a região pesquisada. Existem inúmeros aparelhos que podem ser selecionados como opção de escolha para 
o tratamento dessas más oclusões, um deles é o regulador funcional (FR-3), outro tipo é a mentoneira orto-
pédica, e a máscara facial ortopédica. Os resultados dos vários procedimentos de tratamento precoce podem 
ou não apresentar sucesso, isso vai depender da severidade do problema, a história familiar e respiratória do 
paciente, bem como idade na qual o tratamento foi iniciado. A má oclusão de classe III é relativamente fácil 
de identificar em pacientes ainda jovens, porém é uma das mais difíceis de serem tratadas após a dentição 
mista. Sendo assim, é de fundamental importância intervir o mais precocemente possível, evitando maiores 
complicações, possibilitando um bom relacionamento oclusal, facial e psicossocial favorecendo, portanto, 
o crescimento e desenvolvimento normal da criança, impedindo que futuramente sejam necessárias medi-
das mais invasivas para correção desta má oclusão.

TRATAMENTO ORTOPÉDICO DA CLASSE II: RELATO DE CASO CLÍNICO
LITIAN OLIVEIRA LIMA; PRISCILA PROSINI DA FONTE; MICHELE XA-
VIER DO AMARAL; RAFAEL RODRIGUES FIALHO; FERNANDO ANTONIO 
ANDRADE
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO/FOP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:litianlima@hotmail.com

Palavras-chave: classe II; tratamento; ortopédico

A má oclusão Classe II de Angle é caracterizada por uma discrepância dentária anteroposterior, que pode 
está acompanhada por alterações esqueléticas. O tratamento ortodôntico precoce permite a correção da 
discrepância esquelética por controle de crescimento, favorecendo a posterior correção do posicionamento 
dentário. Este trabalho teve como objetivo apresentar um relato de caso clínico de um paciente portador 
de classe II submetido a um tratamento ortopédico interceptador. Paciente do gênero masculino, 10 anos 
e sete meses de idade, atendido na Clínica de Odontopediatria da FOP, apresenta como queixa principal 
aspecto facial que proporciona desconforto em relação à sua imagem. Na análise facial foram identificadas 
as seguintes características: paciente mesofacial, perfil convexo e selamento labial ativo com exposição 
dos incisivos superiores. Na avaliação da oclusão, constatou-se dentadura mista no 2º período transicional, 
maloclusão de Classe II, Divisão 1 de Angle, com sobressaliência e sobremordida exageradas, alterações 
funcionais de respiração bucal funcional, bruxismo excêntrico e deglutição e fonação adaptadas. Na avalia-
ção dos modelos foram encontrados os seguintes resultados: discrepância superior = 7.5 e inferior = -14.8. 
A análise cefalométrica identificou maloclusão de classe II por prognatismo maxilar, padrão de crescimento 
horizontal, incisivos superiores acentuadamente protruídos e inclinados, incisivos inferiores retruídos e in-
clinados e perfil convexo acentuado. O planejamento ortodôntico constituiu-se do controle do crescimento 
maxilar nos sentido anterior e vertical através da terapia com tração extrabucal occipital com aparelho do 
tipo Splint maxilar. Quando as características clínicas e radiográficas apontam para uma maloclusão de 
Classe II, o tratamento ortopédico/ortodôntico ou ambos deve ser realizado após diagnóstico, estudo e 
planejamento do caso, com auxílio de análise clínica, exames radiográficos e de modelos.

AMPLITUDE E VELOCIDADE DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES DE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE BOCA EM ADULTOS JOVENS
NATÁLIA FREIRE DA SILVA; LUCAS ARAGÃO ALBUQUERQUE; CICÍLIA 
LAIS SILVA; HILTON SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.    
e-mail:nathy_f_lessa@hotmail.com

Palavras-chave: amplitude; velocidade; movimentos mandibulares

A mastigação é uma unidade funcional do corpo, composta por estruturas anatômicas diversas, onde, o 
controle neurológico comanda suas funções, para que ocorra o adequado funcionamento. A amplitude dos 
movimentos mandibulares é um dado clínico importante, os vários movimentos mandibulares possuem alta 
complexidade, podendo favorecer a distúrbios do sistema estomatognático, o organismo pode responder de 
forma adaptativa e continuar funcional, ou evoluir para uma condição patológica. Eletrognatografia (EGN) 
é um exame computadorizado de alta precisão, utilizado como auxiliar de diagnóstico. Ela participa de 
maneira precisa nos diagnósticos das disfunções temporomandibulares (DTMs). Este trabalho teve como 
objetivo caracterizar a amplitude e a velocidade dos movimentos mandibulares de abertura e fechamento 
em adultos jovens. Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Eletromiografia do Programa de Pós-
-Graduação em Patologia da UFPE. Foram utilizados 10 voluntários, de ambos os sexos, com idades que 
variavam entre 18 e 29 anos. O equipamento utilizado para este exame será o eletrognatógrafo JT-3D da 
BioRESEARSH® e o software empregado na leitura dos dados captados na EGN é o BioPAK Sistem da 
SQUIB do Brasil S/A. Para máxima velocidade durante a abertura mandibular encontrou-se o seguinte 
resultado 444 mm/seg e a menor velocidade foi de 150 mm/seg, já em relação à máxima velocidade durante 
o fechamento mandibular obteve-se 515mm/seg e a menor foi encontrado 169 mm/seg. Em relação a ampli-
tude vertical máxima foi achado 51,3 mm e 24,1 para menor. O seguinte trabalho demonstra as facilidades 
de obtenção de resultados mensurados milimetricamente na percepção da biomecânica mandibular, como 
por exemplo, desvios, limitações e alterações na velocidade dos movimentos mandibulares auxiliando no 
diagnóstico de alterações do sistema estomatognático.

MÁ OCLUSÃO ASSOCIADA A RESPIRADORES ORONASAIS
RÚBIA DE ALMEIDA LIMA; GLISSIA GISSELLE ALVES; RUANA PONTES CA-
MÊLLO QUEIROZ; RAPHAELLA MARINHO DOS SANTOS LEITE; KATIJANE 
DE LIMA SILVA; CLEVES MEDEIROS FREITAS
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:rubinha_almeida@hotmail.com

Palavras-chave: má oclusão de angle classe II; respiração oral; ortopedia dos maxilares

A respiração é uma função vital e inata ao ser humano. É a primeira a ser desenvolvida no momento do nas-
cimento e, por isso, pode ser considerada a função número um. A presença de um impedimento à respiração 
nasal poderá gerar um padrão de suplência oral e, caso esse se instale durante o período de desenvolvimen-
to, poderá determinar diversas alterações que prejudicam, significativamente, o sistema estomatognático. 
Este trabalho teve como objetivo ressaltar a relação da má oclusão com a respiração oral, oferecendo maior 
conhecimento sobre o tema para uma ideal atuação na área clínica de ortodontia junto a este tipo de pacien-
te. A literatura afirma que a respiração com predomínio oral altera, ou no mínimo influencia, o crescimento 
dos tecidos tanto ósseos como musculares, durante a fase de crescimento. O paciente respirador oral pode 
desenvolver má oclusão, devido aos prejuízos que ocasionam na posição dos dentes, desencadeando altera-
ções, também no sistema estomatognático, que introduzem forças estranhas a esse. As alterações na oclusão 
mais frequentemente encontradas no portador de respiração oral são classe II, mordida aberta, mordida 
cruzada e apinhamento dentário. A literatura informa que os portadores da respiração predominantemente 
oral permanecem com a boca aberta e, com isso, a língua não pressiona o palato. Ocorre uma compressão 
externa da maxila devido ao desenvolvimento ósseo e muscular da face. O palato duro fica ogival e a arcada 
dentária superior desloca-se, para frente e para dentro, provocando distoclusão e mordida cruzada. A mor-
dida cruzada nos portadores de respiração oral pode também ser causada devido à mastigação ineficiente, 
por esses pacientes terem que associar mastigação e respiração pela boca ao mesmo tempo. O diagnóstico 
e o tratamento precoce da obstrução nasal auxiliam na prevenção das alterações oro-faciais, evitando que 
futuramente seja necessário um tratamento ortodôntico corretivo ou às vezes até cirúrgico.

VELOCIDADE DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES DE INDIVÍDUOS 
IDOSOS
SANDRO HENRIQUE LIMA; LUCAS ARAGÃO ALBUQUERQUE; ALINE LIMA 
LINS; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA LAIS SILVA; HILTON SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:sandrofono@hotmail.com

Palavras-chave: eletrognatografia; sistema estomatognático; movimento mandibular

A maioria dos idosos demonstra uma comunicação relativamente normal, e a deterioração nesta função 
seria, principalmente, desencadeada pela ausência completa dos dentes. A velocidade dos movimentos 
mandibulares (MM) pode estar diminuída consoante o envelhecimento das estruturas do sistema estoma-
tognático. Os MM’s distinguem-se pela amplitude, velocidade, lateralização, protrusão, retrusão desta. Um 
dos principais métodos de avaliação da MM é a Eletrognatografia (EGN), usando um sensor magnético que 
capta os movimentos mandibulares milimetricamente, sendo assim um dos métodos mais precisos para ava-
liação da movimentação mandibular. Este trabalho teve como objetivo verificar a velocidade dos movimen-
tos mandibulares em indivíduos idosos. Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Eletrofisiologia do 
Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFPE. Participaram da amostra 15 voluntários, de ambos os 
sexos, com idades entre 50 a 70 anos. Para a realização da EGN, foi fixado, na região da mucosa dos dentes 
incisivos inferiores, um sensor magnético, para registrar os movimentos mandibulares, que foram captados 
pelas antenas do aparelho e transmitidos ao computador. Foi pedido ao paciente que abrisse e fechasse a 
boca o mais rápido que pudesse, durante 20 segundos, depois disso compararam-se os gráficos dos MM’s e 
seus valores milimetricamente, verificando as médias de seus valores, sob os critérios de velocidade aber-
tura e fechamento. Verificou-se que, os quinze indivíduos com idade média de 58 anos, obtiveram médias 
de MM com relação à velocidade de fechamento de boca igual a 419mm/s, velocidade de abertura igual 
a 392mm/s. De acordo com os achados, eletrognatograficamente falando, os voluntários fechavam a boca 
mais rápido que abriam, inferindo-se que, com o enrijecimento das fibras musculares, fator que está relacio-
nado ao envelhecimento, há uma maior dificuldade no relaxamento muscular necessário a abertura de boca.
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P343 AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES DE INDIVÍDUOS IDOSOS
SANDRO HENRIQUE LIMA; ALINE LIMA LINS; LUCAS ARAGÃO ALBU-
QUERQUE; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA LAIS SILVA; HILTON SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:sandrofono@hotmail.com

Palavras-chave: eletrognatografia; sistema estomatognático; movimento mandibular

O envelhecimento é um estágio da vida do ser humano associado a inúmeras modificações orgânicas que 
ocorrem pelo efeito de eventos interligados ao tempo durante seu período de vida (Castro, 2004). A restri-
ção dos movimentos mandibulares é considerada um dos principais sinais clínicos de alterações em diver-
sas funções do sistema estomatognático, e o envelhecimento, podem ser precursores destas. A amplitude 
dos movimentos mandibulares está relacionada à integridade da articulação temporomandibular e músculos 
esqueléticos envolvidos, características que podem ser alteradas no envelhecer. Um meio eficiente e seguro 
para investigar os movimentos mandibulares é a eletrognatografia, na qual monitora-se a posição espacial 
e percurso dos movimentos mandibulares por meio  de um magneto. Os sinais são captados com precisão 
milimétrica, tornando confiável sua utilização para mensuração dos movimentos mandibulares.  Este tra-
balho teve como objetivo verificar a amplitude dos movimentos mandibulares em indivíduos idosos. A 
amostra foi composta por 15 indivíduos de ambos os sexos e com idades entre 50 e 70 anos, e a pesquisa 
foi realizada no laboratório de eletrofisiologia do programa de pós-graduação em patologia da UFPE. Foi 
introduzido um magneto na mucosa oral logo abaixo aos incisivos inferiores, onde a partir da antena os si-
nais foram verificados e transmitidos ao computador. No momento da coleta o paciente foi instruído a abrir 
ao máximo a mandíbula, e os dados quanto à amplitude dos movimentos foram analisados. Observou-se 
que os 15 participantes com idade média de 59 anos, apresentaram valor médio de amplitude de abertura 
máxima de mandíbula no plano frontal igual a 37,9 mm. Os resultados para amplitude de movimento man-
dibular no presente estudo indicam redução milimétrica na abertura de mandíbula em relação aos achados 
literários com adultos, sendo explicado provavelmente pelas modificações decorrentes do envelhecimento 
nas estruturas envolvidas com este movimento.

MORDIDA ABERTA ANTERIOR CAUSADA PELO HÁBITO DELETÉRIO – RE-
LATO DE CASO
TÁSSIA FERNANDA LEAL DE LIMA; GEANE BANDEIRA PORCIÚNCULA; 
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; GUILHERME SOARES GOMES DA 
SILVA; ILO RUBIO FERRAZ JÚNIOR; SONIA MARIA SOARES DA SILVA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tassialleal@gmail.com

Palavras-chave: mordida aberta anterior; hábitos deletérios; más oclusões

Hábitos bucais deletérios, como hábitos de sucção digital e chupeta, têm uma grande participação na etio-
logia da mordida aberta anterior. Estes hábitos podem determinar o desenvolvimento das más oclusões, de-
vido aos prejuízos que ocasionam, principalmente, na posição dos dentes, desencadeando assim distúrbios 
na respiração, fala e perturbação no equilíbrio da musculatura facial, além de problemas psicológicos. São 
considerados hábitos deletérios quando possuem intensidade e frequência altas, provocando mudanças no 
crescimento e desenvolvimento da face e dos arcos dentários. Quanto às más oclusões causadas por hábitos 
de sucção, destaca-se a Mordida Aberta Anterior. O objetivo deste trabalho é apresentar a resolução do caso 
clínico do tratamento de uma paciente com mordida aberta anterior devido o hábito deletério de chupar 
chupeta. A paciente C.M.S., 8 (oito) anos, sexo feminino, compareceu à Clínica de Ortopedia Funcional dos 
Maxilares do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco para tratamento ortopédico 
dos maxilares. Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foi constatado que a mesma era portadora de 
uma má oclusão com mordida aberta anterior, sendo também respiradora bucal devido ao hábito deletério 
de chupar chupeta. A terapêutica empregada no tratamento da paciente consistiu no uso de aparelho ortopé-
dico por aproximadamente 2 anos. O presente trabalho traz uma reflexão clínica sobre o tratamento precoce 
da mordida aberta anterior na dentição decídua e mista. Após o tratamento com as terapêuticas ortopédicas 
dos maxilares, a paciente obteve uma melhora em todo sistema estomatognático sendo ótimos os resultados 
não só na respiração, deglutição, mastigação e fonação, como também aparência facial.

CARACTERÍSTICAS DO OLFATO EM INDIVÍDUOS LARINGECTOMIZADOS 
TOTAIS
ALINE LIMA LINS; SANDRO HENRIQUE LIMA; LUCAS ARAGÃO 
ALBUQUERQUE 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aline.lins16@hotmail.com

Palavras-chave: olfato; laringectomizados; hiposmia

A laringectomia total é uma cirúrgia em que há remoção de estruturas que determinam o som laríngeo e 
de músculos vizinhos, causando a transferência do fluxo aéreo nasal para o traqueostoma, compromete 
a chegada de moléculas odoríferas ao epitélio olfativo e diminuição na percepção do olfato. Comparar a 
efetividade do sentido olfatório de indivíduos adultos com indivíduos laringectomizados totais. A amostra 
foi composta por 50 indivíduos de ambos os sexos, onde 25 eram indivíduos adultos e 25 laringectomizados 
totais. A pesquisa foi realizada no laboratório de pós-graduação em patologia da UFPE. O The Brief Smell 
Identification Test - B-SIT (DOTY, 2001) consiste na apresentação de 12 odores (canela, aguarrás, limão, 
fumaça, chocolate, rosa, diluente de tinta, banana, abacaxi, gasolina, sabonete, cebola), fixados em tiras 
contidas em 12 páginas de um livreto único. O participante arranhou com um lápis a tira, e aproximou 
à narina. Em seguida assinalou o odor correspondente dentre quatro alternativas. Também foi orientado 
a assinalar uma alternativa mesmo que não soubesse identificar o odor, para que o escore do teste fosse 
validado. Considerando nove pontos como ponto de corte para adequação de capacidade olfatória, segundo 
sexo e idade, constatou-se que 60% do grupo controle apresentam discernimento olfatório normal para 
idade e sexo contra 12% do grupo dos laringectomizados. No grupo controle 40% dos indivíduos tinham 
discernimento olfatório anormal para idade e sexo, percentual significantemente menor que os 88% do 
grupo laringectomizado. De acordo com os achados no teste de discernimento olfatório, verificou-se que 
os indivíduos laringectomizados apresentaram uma maior frequência da concomitância de hiposmia que 
os indivíduos do grupo controle, concluindo-se que a Laringectomia Total apresenta uma interferência 
significante no sentido do olfato.

 

CARACTERÍSTICAS DO PALADAR EM INDIVÍDUOS LARINGECTOMIZADOS 
TOTAIS
ALINE LIMA LINS; SANDRO HENRIQUE LIMA; LUCAS ARAGÃO 
ALBUQUERQUE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:aline.lins16@hotmail.com

Palavras-chave: paladar; laringectomizaos; hipogeusia

A laringectomia total é uma cirúrgia em que há remoção de estruturas que determinam o som laríngeo e 
de músculos vizinhos, causando a transferência do fluxo aéreo nasal para o traqueostoma, compromete a 
chegada de moléculas odoríferas ao epitélio olfativo e diminuição na percepção do olfato e consequen-
temente do paladar. Comparar a efetividade do sentido gustativo de indivíduos adultos com indivíduos 
laringectomizados totais. A amostra foi composta por 50 indivíduos de ambos os sexos, onde 25 eram indi-
víduos adultos e 25 laringectomizados totais. A pesquisa foi realizada no laboratório do programa de pós-
-graduação em patologia da UFPE. Para avaliar o paladar foram utilizadas “tiras gustativas”. As tiras eram 
de papel de filtro, onde foram impregnadas as soluções com diferentes concentrações dos sabores: salgado, 
doce, amargo e azedo; contendo ainda duas tiras com água destilada para validar o estudo, totalizando-se 
assim 18 tiras. Na coleta foram adicionadas duas gotas de cada concentração a ser testada individualmente. 
As tiras foram mantidas na língua durante 10 segundos e retiradas, o indivíduo fechou a boca e opinou 
dentre cinco respostas assinaladas. Após cada tira o voluntário enxaguou a boca com água para retirada 
de resíduos. Discriminando a hipogeusia segundo sabor testado, identificou-se ter sido mais frequente no 
grupo de laringectomizados que no grupo controle em todos os sabores, exceto para o amargo. Conside-
rando o ponto de corte proposto por Mueller et al. (2003), observou-se que o grupo de laringectomizados 
apresentou hipogeusia significantemente mais frequente que o grupo controle. De acordo com os achados 
no teste de discernimento gustativo, verificou-se que os indivíduos laringectomizados apresentaram uma 
maior frequência da concomitância de hipogeusia que os indivíduos do grupo controle, concluindo-se que a 
Laringectomia Total apresenta uma interferência significante no sentido do gustativo.

ADENOMA PLEOMÓRFICO EM MUCOSA JUGAL: RELATO DE CASO
AMANDA LÚCIA EVANGELISTA DE LIMA; DAYANA HELENA DA SILVA; ALÍ-
PIO MIGUEL DA ROCHA NETO; LUCAS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS; 
ANA ELISA JORDÃO DE ALMEIDA SOUTO; ANTÔNIO FIGUEIREDO CAUBI
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:amandalima2006@oi.com.br

Palavras-chave: adenoma pleomórfico; mucosa jugal; glândula salivar

O adenoma pleomórfico é o mais frequente dos tumores benignos das glândulas salivares. Cerca de 75 
a 85% dos adenomas pleomórficos estão localizados na parótida e apenas 10% acometem as glândulas 
salivares menores. A região mais afetada das glândulas salivares menores é o palato duro, e a região de 
mucosa jugal representa 10% dos sítios. Seu diagnóstico é bastante complexo, sendo de extrema impor-
tância a realização do exame histopatológico. A maioria das lesões diagnosticadas como tumor benigno é 
encontrada em pacientes com idade entre 30 e 60 anos, e em adultos jovens, mas podem se desenvolver em 
qualquer idade, inclusive em crianças e recém-nascidos. É um pouco mais frequente a ocorrência no sexo 
feminino, numa proporção de 6:4. O paciente geralmente chega ao consultório reclamando de um nódulo 
pequeno; indolor (podendo haver um desconforto local); quiescente; que tem um crescimento lento; e por 
vezes, intermitente. O tratamento de eleição é o cirúrgico, removendo-se todo o tumor com uma margem de 
segurança adequada em virtude dos pseudópodos tumorais. Nas parotidectomias o lobo superficial pode ser 
inteiramente removido sem comprometer os ramos do nervo facial. Também nas submandibulares obtém-
-se a remoção completa do tumor, com margens de segurança. A recorrência é rara, quando respeitadas as 
margens de segurança, podendo ocorrer nos tumores multifocais. A malignização desses tumores é muito 
rara e está associada á longa evolução pleomórfica do tumor. O presente trabalho relata um caso clínico-
-cirúrgico ilustrativo de uma paciente do sexo feminino, com 37 anos de idade, atendida no Hospital da 
Face, em Recife-PE, apresentando aumento de volume em mucosa jugal à esquerda. Foi observada uma 
lesão de supeficie lisa, palpável e medindo aproximadamente 2cm de diâmetro. Foi realizada uma biopsia 
excisional, que revelou a presença de um adenoma pleomórfico após exame histopatológico. Não foi obser-
vada recorrência da lesão no período de dois anos de acompanhamento.

TUMORES NEURAIS LOCALIZADOS NA REGIÃO DA CABEÇA E PESCOÇO
ANNE GABRIELE SOARES DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO; ANA PAULA 
VERAS SOBRAL
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:annegabriele_03@hotmail.com

Palavras-chave: tumores neurais; imunoistoquimica; s100

Este trabalho teve como objetivo apresentar casos de tumores neurais localizados na cavidade bucal de 
pacientes atendidos no Serviço de Odontologia da Universidade de Pernambuco. Na revisão de literatura 
foram analisadas a etiologia, a origem, as características clínicas, microscópicas e imunoistoquímicas, bem 
como o diagnóstico, o diagnóstico diferencial, o tratamento e o prognóstico destas neoplasias. Todos os 
arquivos referentes a tumores da bainha do nervo periférico apresentados ao Serviço de Patologia Oral da 
FOP-UPE 2008 foram revistos. Avaliaram-se dados relativos à idade e sexo dos pacientes e à localização 
da lesão na cavidade bucal. Para confirmação do diagnóstico, após realizada a técnica histológica de rotina 
(HE), foi utilizado o marcador para proteína S-100 e feita a pesquisa de mastócitos. Foram relatados 25 ca-
sos de tumores orais da bainha de nervo periférico em espécimes biopsiados no Serviço de Patologia Oral, 
FOP-UPE. Os casos diagnosticados incluíram 18 neurofibromas, sendo que 11 ocorreram em pacientes do 
gênero feminino, 6 em pacientes do gênero masculino e 1 sem definição de gênero; quanto à localização 
foram encontrados 4 em mandíbula, 3 em palato, 3 em língua, 1 em assoalho bucal e 1 em mucosa jugal. 
A faixa etária dos pacientes com neurofibroma variou dos 9 aos 65 anos. Foram relatados 4 neuromas 
traumáticos, destes 2 ocorreram em língua e 2 em mandíbula, a faixa etária dos pacientes que apresentaram 
o neuroma traumático variou dos 27 aos 55 anos. Foi relatado 1 neurilemoma, este ocorreu em paciente do 
gênero feminino, 19 anos, da raça negra, em maxila. Relatou-se 1 PEN, este ocorreu em paciente do gênero 
feminino, 66 anos de idade, em lábio inferior. Foi relatado 1 TMBPN, em paciente do gênero feminino, 16 
anos, leucoderma, na região da maxila. Os tumores orais da bainha do nervo periférico foram considerados 
raros, visto que ocorreram em apenas 2,3% das lesões biopsiadas da FOP-UPE.
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P349 COMPLICAÇÕES DA TONGUE SPLITTING (LÍNGUA BIFURCADA) DE 
INTERESSE PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA
BIANCA LUCENA TAVARES BORGES DOMINGUES; TIAGO AMARAL BER-
TÃO; SILVANA ORESTES CARDOSO; TAMYRES PEREIRA LEITE; FERNAN-
DO LUIZ TAVARES VIEIRA; MIRELLA EMERENCIANO MASSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bia_lucena@hotmail.com

Palavras-chave: modificação corporal; complicações; língua bifurcada

O tongue splitting (língua bifurcada) é um procedimento cirúrgico recente que consiste na bifurcação da 
língua ao meio, dando uma aparência de língua de cobra. Após a cicatrização, e dependendo do quanto a 
língua foi bipartida, os adeptos desenvolvem a capacidade de controlar cada metade da língua de forma 
independente, além de não interferir na fala e na alimentação na maioria dos casos. Segundo a literatura, 
são necessárias novas operações para a manutenção da divisão da língua periodicamente. Geralmente, os 
indivíduos que possuem esta modificação são adeptos e possuidores de outras modificações, como tatua-
gens, implantes e outras. O presente trabalho teve por objetivo identificar as possíveis complicações que 
um procedimento de bifurcação de língua pode acarretar. A metodologia consistiu em uma revisão de 
literatura de artigos científicos e de sites especializados em body art. A realização desse tipo de alteração 
voluntária da imagem corporal pode acontecer de diferentes maneiras, entre elas estão: uso de laser, bisturi, 
cauterização e amarrações. Como a língua é uma região rica em vasos nervosos, sanguíneos e glândulas 
salivares, ao se submeterem à bifurcação da língua, os adeptos correm riscos de desenvolver: inflamação, 
infeccção, hemorragia prolongada ou abundante e dano neurovascular permanente. Considerando-se a pos-
sibilidade de evolução para um quadro clínico patológico, conclui-se que a operação para bifurcar a língua 
deve ser realizada por um profissional altamente especializado, reduzindo os riscos e a chance de efeitos 
colaterais indesejados, sendo os cirurgiões-dentistas e médicos os profissionais indicados para realização 
deste procedimento.

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DA SÍNDROME DE CROUZON DE INTERES-
SE DO CIRURGIÃO-DENTISTA
BRUNO BRASIL MARECHAL; HENRIQUE LIMA RODRIGUES ALVES; MI-
RELLA EMERENCIANO MASSA; SILVANA ORESTES CARDOSO; FERNANDO 
LUIZ TAVARES VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; .
e-mail:brunobrasilmarechal@gmail.com

Palavras-chave: crouzon; biopsicossociais; cirurgião-dentista

As craniossinostoses são definidas como a fusão prematura de uma ou mais suturas dos ossos chatos do 
crânio, acarretando uma conformação craniana anormal, com consequências variáveis que podem incluir: 
hipertensão craniana, diminuição de fluxo sanguíneo cerebral, obstrução de vias aéreas, diminuição de acui-
dade visual e auditiva, déficit de aprendizado e distúrbios psicológicos. Assim, o presente estudo teve por 
objetivo revisar a literatura atual sobre os aspectos biopsicossociais da síndrome de Crouzon de interesse 
do cirugião-dentísta a partir de textos selecionados nas bases de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs através dos 
descritores citados abaixo. As alterações morfológicas faciais atingem a parte mais visível do corpo, além 
de afetar funções de fala e mímica. As deficiências de linguagem são um dos problemas mais frequentes do 
desenvolvimento. Podem ainda estar associadas a causas orgânicas como as doenças congênitas, como é o 
caso específico das craniossinostoses, ou a causas adquiridas, as quais se manifestam em chamados “perío-
dos críticos”, sendo descritos como etapas limitadas do amadurecimento cerebral. Por sua vez, essas etapas 
necessitam coincidir com a exposição a certas experiências, para que o desenvolvimento da linguagem 
seja rápido e sem esforços. Por outro lado, quando não há esta coincidência, torna-se muito mais difícil as 
aquisições ocorrerem em outras fases do desenvolvimento. Diante do exposto, concluiu-se que os pacientes 
com síndrome de Crouzon podem ter uma vida saudável, desde que haja uma cooperação múltipla entre o 
próprio paciente, seus cuidadores e a equipe de saúde multidisciplinar, os quais, harmonicamente, poderão 
assegurar o bem-estar biopsicossocial deste quadro clínico.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS DA SÍNDROME DE 
GARDNER DE INTERESSE NA ODONTOLOGIA
CAROLINA THAIZA COSTA PAZOS; IALY CAROLINE BRIANO ALVES; SIL-
VANA ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO 
LUIZ TAVARES VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolthaiza@gmail.com

Palavras-chave: síndrome; polipose; odontologia

A Síndrome de Gardner foi descrita originalmente como uma tríade caracterizada por: polipose adenomato-
sa do cólon, osteomas de crânio e mandíbula e cistos epidermóides, que se desenvolve durante a infância e a 
adolescência. O presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema 
a partir de textos selecionados nas bases de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs. Levando-se em consideração 
os fenótipos mais frequentes e mais raros relacionados com essa síndrome, foi possível constatar que as 
primeiras manifestações da síndrome ocorreram nos tumores periféricos de epiderme e ossos. Os tumores 
ósseos se localizam preferencialmente em ossos do crânio e da face. Outras características associadas in-
cluem tumores desmóides, fibromatose mesentérica, anomalias na pigmentação ou hipertrofia da retina, 
câncer papilífero da tireóide, dentre outras. Os osteomas envolvem frequentemente o crânio, os seios pa-
ranasais e a mandíbula. Quando as lesões gnáticas são observadas, elas ocorrem frequentemente na região 
do ângulo mandibular e são geralmente associadas com importante deformidade facial. As anormalidades 
dentárias incluem uma prevalência aumentada de adenomas, dentes supranumerários e impactações de den-
tes. Diante dos fenótipos apresentados pelos indivíduos acometidos, os autores enfatizam a importância de 
o cirurgião-dentista conhecer as características clínicas e radiológicas da Síndrome de Gardner para poder 
atender mais satisfatoriamente a demanda de tratamento odontológico dos pacientes.

ACHADO PATOLÓGICO EM MANDÍBULA DO ACERVO DE ANATOMIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CÉLIO ANTONIO DE SOUZA FILHO; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCAN-
TE; TERESA PAULA DE LIMA GUSMÃO; PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE 
ARAÚJO; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:celinho_rhema@hotmail.com

Palavras-chave: mandíbula; achado patológico; lesão óssea 

Pacientes que apresentam lesões intra-ósseas, benignas, que não apresentam sintomatologia, de evolução 
lenta, geralmente são achados radiográficos em exames de rotina. Há casos onde o paciente não tem conhe-
cimento dessa lesão e pode chegar a óbito, por outros motivos, e não saber da existência de tal patologia ou 
até mesmo não tratá-la. O presente trabalho tem objetivo de mostrar um achado patológico de uma lesão 
intra-óssea em uma mandíbula de um crânio adulto, do ossário do Departamento de Anatomia da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ao olhar clínico apresentava um abaulamento no lado esquerdo 
do corpo da mandíbula, foi feito um exame radiográfico evidenciando uma lesão predominantemente ra-
diopaca com pequenas áreas radiolúcidas e apresentando rarefação óssea em regiões circunvizinhas, sem 
apresentar expansão das corticais e lembrando a aparência de múltiplos dentículos. Foi realizada a remoção 
cirúrgica do achado patológico e as hipóteses de diagnóstico foram de odontoma composto ou fibroma 
ossificante central. As características radiográficas do achado patológico após a remoção cirúrgica apontam 
para odontoma composto, por outro lado as características clínicas, tais como, a localização da lesão na 
região posterior da mandíbula, e faixa etária acometida, adultos de meia idade, apontam para fibroma ossi-
ficante central. No entanto a confirmação do mesmo só se daria com o exame histopatológico, porém este 
não poderá ser feito, pois a peça anatômica já sofreu o processo de autólise. 

A IMPORTÂNCIA DO EXAME PRÉ-NATAL PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍN-
DROME DE CROUZON
DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA; VALDEREDO CLEMENTE DE SIQUEIRA 
JÚNIOR; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; LARISSA LORENA CARVALHO; 
FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:daiannenobre@hotmail.com

Palavras-chave: diagnóstico pré-natal; disostose craniofacial; doença de crouzon

A Síndrome de Crouzon é uma doença rara de origem genética, também conhecida como disostose cra-
niofacial tipo I. Trata-se de uma dismorfia esquelética progressiva, que se inicia no primeiro ano de vida 
e frequentemente só é diagnosticada aos 2 anos de idade, podendo até ser possível encontrar-se formas 
congênitas precoces, nas quais a sinostose começa ainda no período intra-uterino e já se manifesta ao nasci-
mento com deformidades faciais, a exemplo da exoftalmia e da hipoplasia do maxilar superior, responsável 
por dificuldades respiratórias. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura a partir das bases de 
dados eletrônicas SciELO, LILACS e PubMed, utilizando como descritores: diagnóstico pré-natal, disosto-
se craniofacial e doença de Crouzon. O presente estudo teve por objetivo abordar a importância do exame 
pré-natal para o diagnóstico precoce da Síndrome de Crouzon. O diagnóstico pré-natal da craniossinostose 
depende, principalmente, da detecção das anomalias associadas e da análise molecular do DNA fetal. Em 
algumas circunstâncias, é possível constatar-se ao exame de ultrassonografia em pacientes diagnosticados 
com a síndrome, alguns achados clínicos como: medida da circunferência da cabeça que pode se apresentar 
reduzida, calvária com braquicefalia e morfologia em trevo nos planos axial e coronal. Além disso, os olhos 
apresentaram extrema proeminência (ambas as órbitas se projetavam alguns centímetros na frente da placa 
nasal no plano axial), sugerindo a presença de hipotelorismo. Conclui-se que esses achados ultrassono-
gráficos no pré-natal podem ajudar a reconhecer a craniossinostose fetal durante o período intra-uterino e 
que todos os detalhes, obtidos a partir de ultrassonografias, podem agir como uma confirmação secundária 
de craniossinostose suspeita. Considerando a gravidade da Síndrome de Crouzon, é de suma importância 
o diagnóstico pré-natal, a fim de que os pais possam receber aconselhamento no sentido de assegurar a 
sobrevida da criança.

SÍNDROME DE KABUKI: RELATO DE CASO
DANIELA SIQUEIRA LOPES; VERÔNICA MARIA DE SÁ RODRIGUES; MARIA 
DO SOCORRO SILVA; LUIZ GUTENBERG TOLEDO DE MIRANDA COELHO 
JÚNIOR; 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
PERNAMBUCO (FOP), CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:e_a_danny@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de kabuki; aspectos odontológicos; tratamento

A Síndrome de Kabuki é uma anomalia congênita rara caracterizada por cinco características fundamentais: 
dismorfias faciais, anomalias esqueléticas, alterações dermatoglíficas, retardo mental e retardo do cresci-
mento pós-natal. Sua etiologia ainda não está esclarecida. A maioria dos casos diagnosticados é esporádica, 
sem predominância de gênero ou ordem de nascimento, tendo sido sugerido o modo de herança autossômi-
ca dominante com expressão variável. Seu diagnóstico é clínico e baseado nas carcterísticas fundamentais. 
Os aspectos odontológicos incluem palato alto e arqueado, anomalias dentárias, retrognatia, maloclusão, 
fenda palatina e/ou labial, hipodontia, fossetas no vermelhão do lábio inferior, arco dental reduzido e gran-
des espaços entre os dentes. O objetivo do presente trabalho foi relatar os achados intrabucais e descrever 
o tratamento odontológico de um paciente de dezesseis anos de idade, do sexo masculino, apresentando ao 
exame clínico, lesões de cárie e hiperplasia gengival generalizada, tendo como diagnóstico a Síndrome de 
Kabuki. O plano de tratamento consistiu de orientação de higiene bucal, controle de placa supragengival, 
tratamento restaurador e de uma gengivoplastia. Portanto, este relato de caso permite ao cirurgião-dentista 
se familiarizar com os achados clínicos da Síndrome de Kabuki e mostrar que tratamento odontológico 
ambulatorial de rotina pode ser instituído no consultório odontológico com resposta similar ao de pacientes 
sem alterações sistêmicas.
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P355 SÍNDROME DO MEMBRO FANTASMA NA ODONTOLOGIA
EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR; MARIA CONCEIÇÃO CONSTANT BARROS; MA-
RIA CLARA BORBA ESPINDOLA; VIVIANE MARIA DA SILVA; THAGO LUIZ 
DE ALMEIDA SILVA
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edvalespindola@uol.com.br

Palavras-chave: sindrome; odontologia; membro

O objetivo do presente trabalho é esclarecer as sensações e a etiologia desta síndrome e sua presença na 
Odontologia. Podemos definir como membro fantasma, aquele o qual foi amputado, porém o paciente relata 
sentir dores como se ainda o possuísse. A sensação do membro fantasma por um longo período despertou 
em alguns indivíduos o medo da loucura, levando a sua omissão por parte dos pacientes aos seus médicos, 
pelo receio de serem considerados insanos. Porém com o tempo esse quadro mudou, e com o avanço dos 
estudos, pode-se entender que a síndrome do membro fantasma não é apenas de ordem psicológica, bem 
como neurológica, sendo assim considerada uma dor neuropática, sendo esta um estado de má adaptação 
das vias sensitivas periféricas e centrais devido às alterações funcionais e estruturas destas. Na Odontologia 
esta sensação se dá após a avulsão de um elemento dentário, e mesmo depois deste procedimento o paciente 
relata ainda sentir dor neste dente, muitas vezes logo após cessar o efeito anestésico. Estudos mostram 
que relatos desta síndrome na Odontologia são raros. Foi realizada uma revisão de literatura, buscando 
principalmente estudos que mencionassem a ocorrência desta patologia na Odontologia. Podemos concluir 
que o entendimento desta singular síndrome, pode auxiliar ao cirurgião-dentista no seu diagnóstico que 
independente de sua etiologia deve ser tratado de forma multidisciplinar, onde devem estar inseridos neste 
contexto o médico, psicólogo, o terapeuta ocupacional, juntamente com o dentista.

O EFEITO DA SUPRESSÃO DO ESTROGÊNIO SOBRE O METABOLISMO ÓS-
SEO ALVEOLAR
ELISA MIRANDA COSTA; ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO; LAIS 
RANI SALES OLIVEIRA SCHLIEBE; MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 
CARTÁGENES
UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:elisamirandac@hotmail.com

Palavras-chave: estrogênio; osteosporose; metabolismo ósseo alveolar

O estrógeno é um hormônio sexual essencial para a homeostase do tecido ósseo, pois atua inibindo a 
remodelação óssea. Esse hormônio inibe a formação dos osteoclastos, através da redução dos níveis de 
interleucina-1 (IL-1) e fator-α de necrose tumoral (TNF-α) que são importantes na produção de citocinas, 
responsáveis pela fusão das células precursoras de osteoclastos. A deficiência estrogênica promove a perda 
óssea, devido ao desequilíbrio no processo de remodelação, no qual há maior reabsorção em relação à neo-
formação óssea. Enfim, a diminuição desse hormônio no organismo pode resultar na osteopenia e posterior 
osteoporose. Este trabalho objetiva, através da revisão de literatura, abordar a deficiência do estrogênio 
como um fator que predispõe a osteosporose e afeta o metabolismo ósseo alveolar. Apesar da osteoporose 
ser mais severa nos ossos longos, alguns estudos apontam que esta, em decorrência da deficiência estrogê-
nica, produz efeitos adversos sobre o viscerocrânio e o osso alveolar como: redução da densidade mineral 
óssea da mandíbula, diminuição da sua espessura na região cortical, reabsorção do rebordo residual, reab-
sorção óssea alveolar pós-exodontia, declínio do número de trabéculas ósseas e do volume ósseo na região 
interradicular e maior perda dental. Estas alterações podem comprometer algumas intervenções odontoló-
gicas como a ortodontia e a implantodontia. Portanto, é essencial que o cirurgião-dentista compreenda os 
mecanismos de ação do estrógeno sobre o osso, para que atue de forma mais consciente sobre a cavidade 
oral dos pacientes e obtenha maior êxito na realização dos tratamentos odontológicos.

CONHECENDO OS ASPECTOS CLÍNICOS DA ACONDROPLASIA – RELATO 
DE CASO
FABRICIA SOARES RODRIGUES; ANDREA LARA COSTA SENA; EDYELLEM 
VIRGÍNIA CAVALCANTE MANGUEIRA; VIVIANY SOUZA DE OLIVEIRA; RE-
BECA LUIZ FREITAS
IMIP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fabricia_srodrigues@yahoo.com.br

Palavras-chave: acondroplasia; alteraçôes dentárias; aspectos clínicos

A acondroplasia é uma condição autossômica dominante, caracterizada por um distúrbio de crescimento 
devido à deficiência na ossificação endocondral. Tem como características a baixa estatura, deformidades 
da coluna vertebral, macrocefalia, hidrocefalia e mãos com dedos curtos e grossos em tridente; quanto 
às manifestações bucais apresentam: atresia ou hipoplasia maxilar, mordida aberta, fenda palatal mole e 
alterações dentárias de número e forma. Além disso, seus portadores normalmente apresentam problemas 
respiratórios secundários à pequena caixa torácica. A frequência é de 1 a cada 15.000 nascimentos. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico de paciente portador de acondroplasia acompanhada 
no IMIP, tendo como foco principal as alterações dentárias características da síndrome. A.V.A.L., 10 anos, 
sexo feminino, feoderma procurou o serviço de odontologia do IMIP queixando-se de sensibilidade nos ele-
mentos 11 e 21. Durante a primeira consulta foram observados baixa estatura, encurtamento dos membros, 
mãos pequenas em tridentes, fronte proeminente e lordose. Além disso, a mãe relatou frequentes interna-
mentos por problemas respiratórios. Ao exame clínico e radiográfico, foram constatados oligodontia, ano-
malia de posição de germes dentais, anomalias de formas e elementos supranumerários. Além disso, foram 
observados nos elementos 11 e 21, pequenos defeitos de esmalte na face vestibular, provável causador da 
sensibilidade relatada pela paciente. Assim, optou-se pela confecção de facetas em resina nestes elementos. 
A paciente respondeu positivamente ao tratamento. Os pacientes portadores de acondroplasia podem ter 
necessidade de tratamento odontológico, sendo a conduta igual à de qualquer outro paciente e a abordagem 
de maneira rotineira. Porém, é necessário cuidado especial no aspecto emocional, pois o comprometimento 
estético ocasionado pela acondroplasia é fator determinante no comportamento social do indivíduo.

GIROVERSÃO COMPLETA DE INCISIVO INFERIOR: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
GILLIENE BATISTA FERREIRA DA COSTA; RENAN MACEDO CUTRIM; CAR-
LA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS; JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE MA-
CÊDO; GILLIANE BATISTA FERREIRA DA COSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gillienecosta@yahoo.com.br

Palavras-chave: giroversão; variação anatômica; anomalia dentária

Anomalia consiste em uma variação ou desvio de uma característica ou estrutura anatômica frente à 
normalidade, podendo ser de origem congênita, genética ou adquirida. As anomalias dentárias de desen-
volvimento podem manifestar-se desde simples alterações de forma ou posição das unidades dentárias, 
a alterações tão complexas que levam à desorganização estrutural do esmalte e dentina. Esse trabalho se 
propôs a relatar um caso clínico de má posição dentária do incisivo central inferior direito, o qual apresenta 
uma anomalia dentária individual, sem deformação dos maxilares e das características faciais. Paciente do 
sexo masculino, 32 anos, durante consulta odontológica fez referência ao elemento dentário 41, como um 
dente “amassado para frente”. Ao exame clínico e radiográfico, constatou-se que o incisivo central inferior 
direto apresentava-se girovertido em 180º em torno de seu longo eixo, ou seja, com sua face vestibular 
posicionada para a região lingual. O paciente, que não se mostrou incomodado por possuir essa variação 
anatômica, relatou possuí-la desde sua erupção, sem relatar a ocorrência de trauma ou outro fator de inter-
ferência local que explicasse sua etiologia. Não houve necessidade de tratamento para esse caso, já que ele 
consiste em uma alteração dentária individual que não influenciou na oclusão, não ocasionou deformação 
dos maxilares, nem interferiu nas características faciais do paciente. Alterações anatômicas podem estar 
presentes na cavidade oral, sem que isso acarrete em dano funcional ou psicológico ao paciente, devendo 
os cirurgiões-dentistas ficarem atentos a estas situações, procurando conduzir um bom plano de tratamento 
para cada caso.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E TRATAMENTO DA SÍNDROME DE JOHAN-
SON-BLIZZARD DE INTERESSE PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA
HENRIQUE LIMA RODRIGUES ALVES; VALDEREDO CLEMENTE DE SIQUEI-
RA JÚNIOR; BRUNO BRASIL MARECHAL; MIRELLA EMERENCIANO MAS-
SA; SILVANA ORESTES CARDOSO; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:henrique_nba@hotmail.com

Palavras-chave: johanson-blizzard; tratamento; cirurgião-dentista

A Síndrome de Johanson-Blizzard é uma doença autossômica recessiva extremamente rara, caracterizada 
por múltiplas malformações congênitas. Ela é causada pela mutação no gene UBR1, localizada no cro-
mossomo 15q15-q21. Nela, a combinação de aplasia da asa nasal e insuficiência pancreática exócrina é 
bastante frequente. Além disso, pode-se notar como características clínicas dessa síndrome a deficiência no 
crescimento, oligodontia, microdontia, perda de audição, imperfuração anal, defeitos no couro cabeludo, 
retardo mental, malformação genitourinária, alterações no ducto lacrimal e hipotireoidismo. O diagnóstico 
dessa malformação pode ser feito tanto através de achados clínicos quanto por estudos moleculares. Para o 
tratamento dela, pode-se lançar mão de medicação psicotrópica, aparelho de amplificação sonora, reposição 
enzimática ao nível de pâncreas, e correções cirúrgicas, além de tratamentos odontológicos envolvendo 
diferentes especialidades. Assim, o presente estudo teve por objetivo revisar a literatura atual sobre as ca-
racterísticas clínicas e tratamento da síndrome de Johanson-Blizzard de interesse para o cirurgião-dentista 
a partir de textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e Pubmed. Diante do exposto conclui-se 
que através do conhecimento do cirurgião-dentista em relação às características clínicas, pode-se obter um 
diagnóstico correto e, consequentemente, realizar um adequado tratamento para as dismorfias craniofaciais, 
visando buscar a possibilidade de minimizar as consequências dessa doença, a fim de aumentar a qualidade 
de vida do paciente.

MORSICATIO BUCCARUM (MASTIGAÇÃO CRÔNICA DA BOCHECHA)
ILO RUBIO FERRAZ JÚNIOR1; JARDESON JOAQUIM BEZERRA2; TÁSSIA 
FERNANDA LEAL DE LIMA1; CARLOS AUGUSTO GOMES DE ARAUJO1; VA-
NESSA DAS DORES DA SILVA2; IONE MARIA DE SOUZA FERRAZ2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:irfjr@hotmail.com

Palavras-chave: morsicatio buccarum; mastigação crônica da bochecha; pacientes estressados

O morsicatio buccarum é um exemplo clássico do uso errôneo da terminologia médica; é o termo científico 
empregado para mastigação crônica da bochecha. O termo morsicatio vem da palavra latina morsus ou 
mordida. Mordidas crônicas causam lesões localizadas geralmente na mucosa jugal, entretanto, a mucosa 
labial e a margem lateral da língua também podem estar envolvidas. Alterações semelhantes têm sido obser-
vadas como um resultado da sucção e nos sopradores de vidro, cuja técnica produz irritação crônica da mu-
cosa jugal. A biópsia revela uma hiperparaceratose extensa que frequentemente resulta em uma superfície 
extremamente dilacerada, com várias projeções de ceratina e a colonização bacteriana superficial é típica, 
na maioria dos casos a apresentação clínica do morsicatio é suficiente para um diagnóstico fortemente pre-
suntivo, e a biopsia raramente é realizada por clínicos familiarizados com esta condição. Uma prevalência 
elevada do morsicatio buccarum é encontrada em pessoas que estão estressadas ou que exibem quadros 
psicológicos. A maioria dos pacientes tem ciência sobre seus hábitos, embora muitos neguem o trauma ou 
realizem o ato inconscientemente. A ocorrência é duas vezes maior em mulheres e três vezes maior após 
os 35 anos de idade. Não é observada nenhuma complicação decorrente das alterações da mucosa, assim 
nenhum tratamento é usado, porém pode-se usar um tratamento preventivo no qual há a confecção de uma 
proteção de acrílico bilateral conectada por um fio de metal labial, que pode promover a resolução rápida 
das lesões, bem como apresenta resultados estéticos e não interfere na fala.
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P361 MOLDAGEM IMEDIATA PÓS-EXODONTIA: PERIGO EMINENTE
ISABELA FÁTIMA ARAÚJO SOUZA; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA; 
MARCOS ANTÔNIO MARTINS SANTOS
IFAP, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
e-mail:isabelafatima@gmail.com

Palavras-chave: cirurgia bucal; granuloma de corpo estranho; odontologia

Os materiais odontológicos usados para moldagem não têm biocompatibilidade nem são passíveis de re-
absorção pelo corpo humano se aprisionados internamente em tecidos vivos. Caso isso aconteça, uma 
possível consequência da presença de material estranho não digerível é o granuloma de tipo reação a corpo 
estranho. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de retirada tardia de corpo estranho em 
maxila causada por moldagem imediata pós-exodontia. A lesão formada, identificada por uma mancha 
radiolúcida e centro da lesão pouco mais radiopaco, causou grande dúvida de diagnóstico entre cirurgiões-
-dentistas, já que na cavidade oral muitos são os cistos e tumores passíveis de desenvolvimento, o que 
trouxe receio e ansiedade ao paciente. O tratamento consistiu em exploração cirúrgica e remoção do corpo 
estranho, sendo que no interior da lesão foi percebido o material de moldagem, que por sua vez tinha a 
mesma forma da mancha mais radiopaca da lesão vista no exame radiográfico. Esta técnica de moldagem 
pós-exodontia é usada por alguns profissionais que subestimam problemas que podem ser causados, como 
a quebra da cadeia asséptica. O momento adequado para a realização da moldagem é antes ou alguns dias 
após a extração, conforme a cicatrização. Se houver necessidade de utilização da técnica, uma boa sutura 
no alvéolo e inspeção deste, além de respeitar o tempo de presa do material, evitando sua fluidez, diminuem 
a possibilidade de despreendimento e aprisionamento do material. O tratamento proporcionou ao paciente 
restabelecimento funcional, comportamental e estético.

SÍNDROME DE CROUZON
JACKSON JOSÉ DE SOUZA; THIAGO ALLISON SALES DAMASCENO; THA-
LITA AUGUSTA AMORIM SANTOS; JARDESON JOAQUIM BEZERRA; VALDA 
LÚCIA LIMA DA SILVA; ARNOLDO VASCONCELOS DE ALENCAR FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:jackson_jose_2007@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de crouzon; disostose crânio-facial; tríade de crouzon

Disostose crânio-facial (sindrome de Crouzon) foi descrita pela primeira vez no ano de 1921 e constitui 
um dos tipos das síndromes do grupo das craniossinostoses. Esse grupo heterogêneo de síndromes carac-
teriza-se por uma fusão (ou sinostose) sutural prematura que ocorre isoladamente ou associada a outras 
anomalias. A síndrome de Crouzon, associada com a de Apert, é a mais conhecida e incidente, podendo 
ser diferenciada da simples craniostenose pela sua associação com malformações faciais. Não há distinção 
de acometimento quanto ao sexo, porém quando as craniostenoses são dos tipos sagitais e metópicas sua 
predominância aumenta no sexo masculino, enquanto a craniostenose coronal é mais encontrada no sexo 
feminino. Essa síndrome pode ser evidenciada ao nascimento ou durante a infância, sendo progressiva 
com o início do primeiro ano de vida ou, mais frequentemente, aparecendo apenas aos dois anos de idade. 
Existem ainda formas precoces e congênitas da doença nas quais a sinostose começa ainda dentro do útero e 
já é manifestada ao nascimento, com deformidades faciais como a hipoplasia maxilar superior, responsável 
por dificuldades respiratórias, e exoftalmia. Essa condição tem por características básicas deformidades 
do crânio, anomalias faciais e exoftalmia, conjunto de sintomas que hoje constituem a chamada tríade da 
doença de Crouzon. Nesta, o fechamento prematuro de suturas cranianas e a sinostose prematura de suturas 
centrofaciais e da base do crânio, conferem-lhe uma configuração braquiocefálica, ou seja, crânio alto e em 
forma de torre. Uma vez que a sutura se torne fundida, o crescimento perpendicular a esta se torna restrito e 
os ossos fundidos agem como uma única estrutura óssea, ocorrendo, assim, crescimento compensatório nas 
suturas abertas restantes para dar continuidade ao desenvolvimento do cérebro ocasionando crescimento 
ósseo anormal e produção de deformidades faciais, podendo causar hipertensão intracraniana.

ACTINOMICOSE CERVICOFACIAL: ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO
JALYLA ARAÚJO JARCELON SILVA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; FRANCIS-
CO JOSÉ DE VASCONCELOS LIMA; JANAÍNA FERREIRA DE SOUSA FROTA; 
LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA; LUCÍOLA MARIA RODRIGUES 
VASCONCELOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:jalyla_ajs@hotmail.com

Palavras-chave: actinomicose cervical; tratamento; conhecimento

Causada pelo microorganismo do gênero Actinomyces, a actinomicose é uma infecção com patogenicidade 
relativamente rara ocorrendo com predileção no sexo masculino. Apresentam morfologia filamentosa se-
melhante a fungos, explicando a denominação myces no gênero. Os actinomicetos são componentes da mi-
crobiota bucal humana normal e situam-se, em maior proporção, nas amígdalas, sulcos gengivais e canais 
radiculares desocupados, porém, quando acometem a região da cabeça e pescoço podem desencadear um 
quadro patológico denominado actinomicose cervicofacial, que por sua vez, apresenta-se na forma aguda, 
crônica ou associada à fibrose, não apresentando sintomatologia dolorosa. A mandíbula é o local mais 
afetado e a inoculação deste parasita ocorre em meios propícios como exodontia, traumatismo na mucosa 
bucal ou cárie profunda, fixando-se primariamente nos tecidos moles e, por contiguidade, no tecido ósseo. 
O diagnóstico requer confirmação histopatológica e a realização de testes de cultura apropriados. Exames 
de imagens também se mostram importantes, como o exame radiográfico da cabeça e pescoço, tomografia 
computadorizada e sialografia, quando há envolvimento de glândulas salivares. O crescimento lento e in-
sidioso dos microorganismos torna o tratamento complicado, sendo, portanto, importante o conhecimento 
sobre aspectos relativos à etiologia e ao diagnóstico precoce, pois, a partir deles, o CD poderá proporcionar 
um tratamento que promova resultados positivos e melhoras na qualidade de vida dos pacientes afetados. 
Logo, o presente estudo objetiva esclarecer à comunidade acadêmica sobre a importância clínica desta 
entidade, evitando assim, o progresso e possíveis complicações.

REFLEXOS DA PARACOCCIDIOMICOSE NA CAVIDADE ORAL
JALYLA ARAÚJO JARCELON SILVA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; DANIELLE 
GOMES SILVA; VINICIUS CORREIA CUTRIM; MARCELA REGINA ARAÚJO 
DE JESUS; ERIKA BÁRBARA ABREU FONSECA TOMAZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:jalyla_ajs@hotmail.com

Palavras-chave: paracoccidiomicose; manifestaçôes orais; diagnóstico

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença sistêmica causada pelo fungo Paracoccidioides brasilien-
sis. Se inalado pelo homem, o fungo pode chegar aos alvéolos pulmonares e disseminar-se por via linfo-he-
matogênica para outros órgãos e sistemas, incluindo a mucosa bucal, onde as lesões são comuns e podem 
ser o primeiro sinal da doença. Como a PCM é endêmica no Brasil, o presente estudo propõe alertar sobre a 
importância do cirurgião-dentista (CD) no reconhecimento e tratamento da doença. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura. Foram consultadas as bases MEDLINE, LILACS, BBO, IBECS, Scielo, Cochra-
ne e PubMed. Selecionaram-se trabalhos publicados nos últimos cinco anos, utilizando-se descritores do 
DeCS e MeSH. A maioria dos indivíduos acometidos é do sexo masculino, trabalhadores rurais, etilistas e 
tabagistas crônicos, com condições socieconômicas precárias. Geralmente a PCM apresenta forma clínica 
tegumentar cutaneomucosa, tem evolução crônica, recidivante, deixando sequelas. Clinicamente observa-
-se palidez facial, edema, macroqueilia e linfadenopatia cervical. As lesões intrabucais ocorrem simultane-
amente em vários sítios anatômicos, especialmente lábios, bochechas, assoalho bucal, língua e faringe, com 
aspecto granular, ulcerado e eritematoso. O fungo pode invadir o periodonto, causando mobilidade dental. 
Em geral, o diagnóstico é feito por exame clínico, radiografia de tórax (imagens de infiltrado nodular e 
intersticial e fibrose pulmonar), citologia esfoliativa e, se necessário, biópsia incisional das lesões bucais, 
seguida de análise histopatológica com métodos tintoriais específicos. O tratamento consiste na redução da 
carga parasitária, recuperação imunitária e uso de drogas (anfotericina B, compostos sulfanilamídicos, e/
ou drogas azólicas). Conclui-se que é necessária a participação do CD no diagnóstico precoce de PCM, 
já que os primeiros sinais da doença podem surgir na cavidade oral, assim como no tratamento das lesões 
bucais advindas da PCM.

PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA: ATENÇÃO 
AO RISCO DO CIRURGIÃO-DENTISTA QUANTO À SÍNDROME DO TÚNEL 
CARPAL
JANAÍNA FERREIRA DE SOUSA FROTA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; FRAN-
CISCO JOSÉ DE VASCONCELOS LIMA; JALYLA ARAÚJO JARCELON SIL-
VA; ANTONIO AUGUSTO SILVA PEREIRA; LUCÍOLA MARIA RODRIGUES 
VASCONCELOS
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:nana-frota@hotmail.com

Palavras-chave: ergonomia; ler/dort; síndrome do túnel carpal

O cirurgião-dentista está exposto a consideráveis riscos de obter algum tipo de Lesão por Esforços Repeti-
tivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) na prática clínica odontológica. 
Dentre as LER/DORT destacamos a Síndrome Túnel do Carpal (STC), neuropatia de maior incidência no 
membro superior advinda do estresse repetitivo, contusões ou outros distúrbios que edemaciem os tecidos 
envoltos ao nervo mediano, com sintomatologia que afeta principalmente as mãos e os dedos. A abran-
gência sensitiva deste nervo engloba a região dos dedos polegar, indicador, médio, face lateral do anular e 
porção radial da palma da mão. O cirurgião-dentista está cotidianamente imposto à realização de manobras 
que exigem esforço durante a prática clínica, situação que o põe em um grupo de risco a LER ou DORT e 
que pode ser agravada em virtude de maus hábitos, como, postura incorreta e repetitividade de movimentos. 
O diagnóstico da STC é eminentemente clínico, podendo ser reforçado pelos exames de imagem (ultra-som 
e a ressonância magnética). A conduta de tratamento inicia-se com caráter conservador, podendo, porém, 
em alguns casos haver indicação cirúrgica. Neste centro, a ergonomia contribui cada vez mais nos estudos 
relativos às melhorias nas condições de trabalho e consequente qualidade de vida destes profissionais. 
Portanto, o objetivo deste estudo visa enfatizar, através de uma revisão de literatura atualizada, sobre os 
aspectos preventivos, algo que nestas condições, possui fundamental importância.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ASPECTOS GENÉTICOS DA SÍNDROME DE 
CROUZON
KAMILLA KARLA MAURÍCIO PASSOS; ISABELA NEVES TORRES; SILVANA 
ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ 
TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:millakmp@gmail.com

Palavras-chave: disostose craniofacial; crouzon; genética

A síndrome de Crouzon é a mais frequente das disostoses craniofaciais, comprometendo o desenvolvimento 
do esqueleto desta região. A etiologia está associada a uma mutação genética rara que ocorre no braço longo 
do cromossomo 10, no gene que codifica o receptor 2 do fator de crescimento dos fibroblastos (FGFR2). 
O objetivo do presente trabalho consistiu em realizar uma revisão bibliográfica atualizada sobre o tema, 
a partir de consulta às bases de dados online LILACS, PubMed, SciELO e à Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS), utilizando-se os seguintes descritores: disostose craniofacial, Crouzon, genética. A síndrome de 
Crouzon tem seu fenótipo expresso entre os primeiro e segundo anos de vida da criança, existindo, porém, 
uma forma congênita precoce. Ela apresenta a característica de ser progressiva e multifatorial. Esta síndro-
me é diagnosticada através da tríade, descrita por Octave Crouzon, em 1912, a saber: deformidade craniana, 
alterações faciais e exoftalmia. A síndrome promove o fechamento precoce das suturas cranianas e está 
associada à braquicefalia, hipertelorismo, hipoplasia do terço médio da face com prognatismo e má-oclusão 
dentária, podendo também estar presente o retardo mental leve. Os autores concluem ser necessário o acon-
selhamento genético e o estudo detalhado do indivíduo sindrômico, acrescido do fato de que o diagnóstico 
precoce e o acompanhamento da criança por uma equipe multidisciplinar é de extrema importância, a fim 
de se instituir o tratamento adequado o mais precocemente possível.
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P367 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS ENVOLVIDOS NA ASSOCIAÇÃO DA DE-
PRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES RELEVANTES NO TRATAMEN-
TO ODONTOLÓGICO
MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; RAMIRO HELENO MESQUITA GARCEZ; DA-
NIELLE GOMES SILVA; THIAGO SOUSA BARROS; LUCIANE DO NASCIMEN-
TO SILVA; MARIA CARMEN FONTOURA NOUGUEIRA DA CRUZ
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:magdapdiniz@hotmail.com

Palavras-chave: doenças cardiovasculares; depressão; alteraçôes sistêmicas

Diversas evidências tentam explicar porque Depressão e Doença Cardiovascular coexistem, pois consti-
tuem um fator de risco que influi na capacidade funcional e recuperação do paciente na unidade corpo-
-mente. Com isso, vários mecanismos têm sido propostos para explicar tal interação. E, apesar do ensino 
vigente na área odontológica apresentar informações sucintas sobre os aspectos tecnológicos da área da Psi-
cologia, é necessário ainda conhecer as alterações no nível do corpo e dos processos mentais para se obter 
um completo tratamento; com isso, o exame clínico bem conduzido auxilia o cirurgião-dentista (CD) a pre-
venir eventos adversos. Dentre os mecanismos fisiopatológicos implicados nesta associação com relevância 
para o tratamento odontológico, destacamos o aumento da agregação plaquetária e hipercoagulabilidade 
em indivíduos deprimidos; a hiperatividade simpática, acarretando no aumento das arritmias cardíacas; 
decréscimo da variabilidade da frequência cardíaca; hipercortisolemia devido à hiperexcitabilidade do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA); níveis séricos elevados de citoquinas e pró-inflamatórios resultando 
em alteração do Sistema Imunitário, esta última ressaltando a relação causal com a doença periodontal. 
Portanto, o CD possui a responsabilidade de estar familiarizado com alguns aspectos concernentes à clínica 
médica para realização dos procedimentos odontológicos, mantendo os cuidados pré e pós-operatórios 
diminuindo, assim, o risco de complicações. Neste centro, essa complexidade de mudanças psicológicas e 
fisiopatológicas que ocorre no paciente deve ser atendida por uma equipe interdisciplinar, proporcionando 
menor sofrimento, bem como melhor qualidade de vida. Diante disso, constitui-se um estudo preventivo, 
que esclarece à comunidade acadêmica sobre a saúde não só bucal, mas também geral.

ALTERAÇÃO PROTÉICA NA SALIVA DE PACIENTES TABAGISTAS
MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA1; MARIA EMÍLIA ESPINDOLA2; ALBMI-
RA MOTA1; EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR3

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3..
e-mail:claraborba@gmail.com

Palavras-chave: saliva; alteração protéica; tabagistas

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise bioquímica comparativa quanto à presença em diferentes 
níveis de proteína na saliva de pacientes que fazem uso do cigarro com aqueles que não fazem. A saliva é 
uma substância de caráter aquoso que possui como solvente a água e que contém também proteínas, gli-
coproteínas, eletrólitos, lípase e lizosima. O organismo secreta normalmente cerca de 1mL/min de saliva, 
sendo as responsáveis as glândulas parótidas, sublingual e submandibular, tendo esta como a produtora de 
mais de 50% deste volume secretado, que em fumantes esta quantidade pode aumentar devido ao estímulo 
nervoso induzido pela nicotina. Sabemos que a saliva tem como principais funções a proteção da mucosa 
da cavidade oral, auxiliar a digestão, principalmente a do amido e por fim, tamponamento. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica, na qual foi comparado o nível de proteína na saliva de pacientes tabagistas e 
não-tabagistas. Naqueles pacientes que fazem uso de igual ou acima de 10 cigarros por dia, observou-
-se um nível de proteínas totais de 22,6 mg/mL saliva; enquanto que em pacientes que não fazem uso do 
cigarro foi de 15,5 mg/mL saliva. Como a nicotina interage com o sistema nervoso, este responsável pela 
secreção salivar, havendo assim uma maior produção desta substância aquosa, podemos constatar que além 
de estimular a saliva, a nicotina altera os níveis protéicos desta, logo ocorrendo uma diferença dos níveis 
de proteínas totais entre pacientes tabagistas e não-tabagistas. Esta alteração protéica pode interferir nas 
funções da saliva, tornando-a mais ácida, dificultando assim sua capacidade tampão.

ASSISTÊNCIA TRANSDISCIPLINAR AOS RESPIRADORES BUCAIS
MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX DE FIGUEIREDO; MANUELA BARATA; GORET-
TI LIMA; CÂNDIDA REBÊLO; VERÔNICA KOZMHINSKY
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:g.f.figueiredo@hotmail.com

Palavras-chave: assistência; respiração; bucal

A Respiração bucal é um conjunto de sintomas estabelecidos quando o padrão da respiração nasal é substi-
tuído por um padrão bucal ou misto. É considerado um problema de Saúde Pública, devido à sua alta pre-
valência. Os pacientes geralmente apresentam alterações no desenvolvimento do sistema estomatognático 
e como consequência, perturbações no sono, cansaço, baixo apetite, diminuição de aprendizado e dificul-
dades de relacionamento social. Alterações faciais, principalmente na fase de crescimento e alterações do 
tórax e de postura, são comumente observadas. O indivíduo pode apresentar face alongada estreita, olhos 
caídos, olheiras profundas, boca entreaberta, lábio inferior volumoso evertido e o superior curto. Há tam-
bém alterações bucais como maxila atrésica e palato ogival; tendência à classe II de Angle e gengivite, entre 
outras disfunções. Diagnosticando precocemente, muitos distúrbios desta síndrome seriam interceptados, 
possibilitando a retomada do crescimento e desenvolvimento dentro da normalidade. Tornou-se crescente o 
interesse dos profissionais de saúde de diferentes áreas, pois antes era estudado apenas pelos Otorrinolarin-
gologistas, tornando deficiente o cuidado integral. O tratamento ideal seria de uma equipe transdisciplinar, 
pois tem como característica principal, que os profissionais envolvidos estejam reciprocamente situados em 
sua área de origem e na área de cada um dos colegas, transcendendo as barreiras do cuidado. Portanto o 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura, contribuindo para que haja uma transdiscipli-
naridade no tratamento e consequentemente uma melhoria na assistência e qualidade de vida.

MANIFESTAÇÕES ORAIS DO PACIENTE COM ERITEMA MULTIFORME
MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA1; MARIA EMÍLIA ESPINDOLA2; EDVAL 
JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA3

1.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 3.HMJ, JA-
BOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL.
e-mail:borbaespindola@gmail.com

Palavras-chave: eritema multiforme; lesôes orais; úlceras

O objetivo deste trabalho é esclarecer o que é eritema multiforme e suas manifestações principalmente na 
mucosa oral, com o intuito de traçar um diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz. O Eritema Mul-
tiforme é uma condição mucocutânea de etiopatogenia incerta. Embora a causa seja pouco compreendida, 
provavelmente é um processo mediado imunologicamente. Na forma leve da doença, desenvolve-se úlceras 
que afetam primeiramente a mucosa bucal. As lesões bucais iniciam-se como placas avermelhadas que so-
frem necrose epitelial e evoluem para erosões rasas e ulcerações. Essas lesões emergem rapidamente e são 
muito desconfortáveis para os pacientes, que muitas vezes se encontram desidratados devido à dor causada 
pela lesão, impossibilitando-os de ingerir líquidos. Os lábios, a mucosa labial, a mucosa julgal, a língua, o 
soalho bucal e o palato mole são os locais mais comuns de envolvimento. Geralmente, a gengiva e palato 
duro são de certa forma, preservados. Foi realizada uma revista da literatura utilizando a estatística descri-
tiva como forma de coleta de dados, onde se observou que os pacientes afetados com eritema multiforme 
geralmente são adultos com 20 a 30 anos de idade, sendo que os indivíduos do sexo masculino são mais 
acometidos do que os do sexo feminino. Para o tratamento desses pacientes se encontra pouco indicado o 
uso de corticosteróides sistêmico ou tópico, já que a literatura afirma que ocorre pouca alteração clínica da 
doença. E se o paciente se encontra desidratado por causa das lesões orais, se recomenda uma reidratação 
endovenosa associada a anestésicos tópicos, estes para diminuir o desconforto. Concluiu-se que é de grande 
importância que o cirurgião-dentista tenha conhecimento sobre as formas clínicas do eritema multiforme 
bem como suas manifestações. Para que assim possa obter um ágil e preciso diagnóstico associado a um 
eficaz tratamento, visando uma melhoria na qualidade de vida do paciente.

METÁSTASE GENGIVAL SIMULANDO LESÃO REATIVA INFLAMATÓRIA
MARIA FERNANDA ARAÚJO; FLÁVIA MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ; 
DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ 
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fernandaodonto22@gmail.com

Palavras-chave: metástases bucais; gengiva; neoplasias malignas

As metástases bucais são raras e usualmente ocorrem em casos com extensa disseminação tumoral. A man-
díbula e a maxila são duas vezes mais acometidas que os tecidos moles bucais. Clinicamente, as metástases 
gengivais podem eventualmente simular uma lesão inflamatória. Por este motivo, o relato de tais lesões é 
relevante para a prática clínica diária. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar uma metástase gengival 
de um carcinoma pulmonar que simula clinicamente uma lesão reativa inflamatória. Paciente do gênero 
masculino, 52 anos, procurou atendimento queixando-se de uma lesão gengival com cerca de 1 mês de 
evolução. A história médica pregressa revelou que o paciente apresentava carcinoma indiferenciado de 
pulmão, o qual foi diagnosticado devido à metástase na vértebra T4. Além disso, havia tumor metastático 
também em adrenal. O exame clínico intrabucal revelou a presença de um nódulo bem delimitado, eritema-
toso, de superfície ulcerada, localizado na gengiva do dente 12. No dente adjacente, notou-se acúmulo de 
placa bacteriana. Radiografia periapical não revelou envolvimento ósseo. De acordo com as características 
clínicas e a história médica do paciente, as principais hipóteses de diagnóstico foram granuloma piogêni-
co, hiperplasia gengival inflamatória e metástase de carcinoma indiferenciado de pulmão. Sob anestesia 
local, foi realizada biópsia excisional da lesão e o espécime foi encaminhado para análise histopatológica. 
Microscopicamente, observaram-se células neoplásicas com intenso pleomorfismo nuclear, as quais foram 
positivas para citoqueratinas (CK0 de alto peso molecular, CK7, CK8 e TTF1), confirmando o diagnóstico 
de metástase gengival de carcinoma indiferenciado de pulmão. Após 15 dias da biópsia bucal, o paciente 
faleceu devido a complicações cardiorrespiratórias. Embora raras, as lesões metastáticas devem ser consi-
deradas no diagnóstico diferencial de lesões gengivais.

SÍNDROME DE APERT: ASPECTOS CLÍNICOS DE IMPORTÂNCIA PARA O 
CIRURGIÃO-DENTISTA
MARIANA FLÁVIA SOUZA DE OLIVEIRA; TAMYRES PEREIRA LEITE; BIAN-
CA LUCENA TAVARES BORGES DOMINGUES; FERNANDO LUIZ TAVARES 
VIEIRA; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; SILVANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:noquinha_souza@hotmail.com

Palavras-chave: apert; cirurgião-dentista; sí ndrome

A sí ndrome de Apert é uma doença genética de herança autossômica dominante que se caracteriza clini-
camente pela craniossinostose e sindactilia óssea bilateral de mãos e pés, hipoplasia do terço médio da 
face, retardo mental de grau variável, má formação da linha média da face, desvio de septo nasal, e outros 
sinais adicionais como estrabismo e orelhas com baixa implantação e assimétricas. O presente estudo teve 
por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema, a partir de textos selecionados nas 
bases de dados: Lilacs, Pubmed, Scielo, Google Acadêmico; e tendo como descritores: Apert, cirurgião-
-dentista, sí ndrome. Na cavidade oral podem ser verificadas as seguintes caracterí sticas, na maioria dos 
casos, e de grande importância para o cirurgião-dentista: palato ogival com sulco profundo na linha média, 
fissura de palato mole ou úvula bífida e alterações na nasofaringe que apresentava dimensões reduzidas, 
atresia pulomar, aumento da incidência de problemas oculares, infecções no ouvido, hidrocefalia, entre 
outras caracterí sticas possíveis. Diante do exposto, os autores concluem que conhecer os aspectos clí nicos 
é fundamental e mesmo sendo uma sí ndrome de baixa prevalência, o ideal é que o tratamento seja realizado 
precocemente e através de uma equipe multidisciplinar. É importante fornecer o adequado atendimento aos 
portadores dessa sí ndrome, além de reconhecer os aspectos clínicos e odontológicos, com a finalidade de 
proporcionar atendimento qualificado através de profissionais de saúde.
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P373 PIERCING LINGUAL E SUAS COMPLICAÇÕES
MARINA PACHECO BEZERRA1; DAYANE FRANCO BARROS MANGUEIRA 
LEITE2; MARIANA FARIAS FLORENTINO1

1.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:marinapacheco14@hotmail.com

Palavras-chave: piercing lingual; dor; infecção

O uso de piercing para arte e decoração do corpo tem sido realizado por várias civilizações e vem sendo 
amplamente proposto e explorado nos últimos anos. É importante ter conhecimento sobre o uso contínuo do 
mesmo, pois complicações são frequentes e podem surgir por falta de orientação. Este trabalho teve como 
objetivo descrever as complicações que podem ser causadas pelo uso do piercing lingual. Os artigos cien-
tíficos foram selecionados a partir de bases dados eletrônicas, tais como: LILACS, MEDLINE, SCIELO, 
com as seguintes palavras-chave: piercing lingual, dor, infecção. O uso do piercing vem apresentando com-
plicações sistêmicas e locais no organismo do indivíduo, tais como: dor e edema, que surgem com a punção; 
inchaço, podendo até fechar a passagem do ar e dificultar a respiração; hipersalivação, fratura dentária, 
reabsorção gengival, infecções graves, hemorragias, quando a perfuração atinge regiões vascularizadas 
ou nervosas; além da transmissão de doenças como hepatite e HIV. Outros problemas são interferência na 
mastigação, deglutição e fonação, dificuldades na fala, além de aspiração da jóia, incorporação da jóia no 
local da perfuração, obstrução de imagens radiográficas e hipersensibilidade ao metal. O cirurgião-dentista 
deve ter conhecimento das possíveis complicações ocasionadas pelo uso do piercing lingual, para assim 
esclarecer o indivíduo que faz uso da jóia. Os profissionais que colocam o piercing também devem ser 
orientados com o intuito de minimizar os riscos.

CÚSPIDE EM GARRA: REVISÃO DE LITERATURA
MARINA PACHECO BEZERRA1; DAYANE FRANCO BARROS MANGUEIRA 
LEITE2; MARIA IZABEL CARDOSO BENTO2

1.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:marinapacheco14@hotmail.com

Palavras-chave: cúspide do dente; garra; anomalia dentária

A cúspide em garra é uma alteração do desenvolvimento dentário, relativamente rara, que se apresenta 
como uma estrutura secundária em forma de cúspide. O seu conhecimento se torna importante, pois o diag-
nóstico precoce realizado pelo cirurgião-dentista evita o surgimento de complicações para a oclusão dentá-
ria. O objetivo do presente estudo foi revisar a literatura sobre a anomalia dentária denominada cúspide em 
garra ou talon cusp. Os artigos científicos utilizados nesta revisão foram selecionados a partir de bases de 
dados eletrônicas, tais como LILACS, BBO, SCIELO, MEDLINE, com as seguintes palavras-chave: cúspi-
de do dente, garra, anomalia dentária. A cúspide em garra é uma anomalia de desenvolvimento que envolve 
geralmente a face lingual ou face palatal dos elementos dentários anteriores da maxila ou mandíbula tanto 
na dentição decídua como na dentição permanente. Sua etiologia é incerta, sendo uma provável alteração na 
morfodiferenciação do estágio de odontogênese. Pode acarretar alterações estéticas, cáries, periodontopa-
tias, interferências oclusais, irritação na língua entre outras alterações. O tratamento indicado depende das 
dimensões do processo acessório, podendo variar desde o acompanhamento clínico, nos casos discretos, 
até a remoção total de grandes cúspides em garra. O diagnóstico precoce da cúspide em garra ou talon 
cusp possibilita medidas preventivas e evita possíveis complicações para a oclusão dentária do indivíduo.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E GENÉTICAS DA SÍNDROME DE SAETHER-
-CHOTZEN DE INTERESSE PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA
MICHELLINI SEDYCIAS QUEIROZ; MARCOS VINICIUS DE SOUZA LUNA 
ALVES; SILVANA ORESTES CARDOSO; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; 
MIRELLA EMERENCIANO MASSA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:msedycias@gmail.com

Palavras-chave: síndrome de saether-chotzen; acrocefalosindactilia; craniosinostose

O objetivo deste estudo consistiu em realizar uma revisão da literatura atualizada acerca das principais 
caracterisitcas clínicas presentes nos portadores da síndrome de Saether-Chotzen (SSC) de interesse para a 
clínica odontológica, a partir de dados obtidos das bases eletrônicas: Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando-se 
como descritores os termos: Síndrome de Saether-Chotzen, acrocefalosindactilia, craniosinostose. A SSC, 
também conhecida como acrocefalosindactalia do tipo III, tem uma relação homem / mulher de 1 a 1 e uma 
incidência de aproximadamente  1/25.000 a 50.000 nascidos-vivos. Está incluída no grupo de estenosescra-
niofaciais caracterizadas pelo fechamento prematuro das suturas do crânio. Quanto às caracteristicas clíni-
cas, inúmeras alterações físicas já foram relatadas na região de cabeça e pescoço e no esqueleto apendicular, 
a exemplo de: retrusão maxilar com prognatismo mandibular, sindactilias e má-oclusão. Do ponto de vista 
da etiopatogenia, o padrão de herança é autossômico dominante com alta penetrância e variabilidade, tendo 
sido o gene candidato mapeado no braço curto do cromossomo 7 (7p21.2). A frequência de mutações está 
correlacionada com o aumento da idade do pai. Em relação ao tratamento, a cirurgia para corrigir a cranios-
sinostose é a principal meta. Conclui-se que é importante o conhecimento por parte do cirurgião-dentista da 
síndrome de Saether-Chotzen, visto que existe um envolvimento craniofacial como principal característica 
clínica, para que possa se proceder ao tratamento da forma mais adequada.

INDICAÇÃO DE RADIOTERAPIA PARA O CARCINOMA ESPINOCELULAR DE 
BOCA
MILENA VIEIRA DA SILVA MELO; FELIPE PATRÍCIO MIRANDA; FERNANDO 
LUIZ TAVARES VIEIRA; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; SILVANA ORES-
TES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:milena_vsm@hotmail.com

Palavras-chave: radioterapia; carcinoma espinocelular; neoplasia

O presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema a partir de 
textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e Pubmed. O carcinoma de células escamosas (CCE) 
da boca, também denominado de carcinoma epidermóide, carcinoma escamocelular e carcinoma espino-
celular, tem sua origem no epitélio de revestimento, sendo considerada a neoplasia maligna mais comum 
na região oral. No Brasil e no Reino Unido, o CCE responde por 90% a 95% dos tumores malignos da 
boca. Os sítios mais frequentemente acometidos são assoalho de boca, língua, palato mole, pilar tonsilar e 
trígono retromolar. Três modalidades básicas de tratamento para o CCE bucal: cirurgia, radioterapia (RT) e 
quimioterapia. A escolha da modalidade depende do estádio, do tipo do tumor, do envolvimento ósseo, da 
saúde geral do paciente e da capacitação do especialista. A RT deve ser a modalidade terapêutica de escolha 
para o CCE bucal, quando o paciente não apresentar condições clínicas para se submeter à cirurgia ou não 
aceitar os possíveis defeitos que esta pode deixar. Todos os pacientes com CCE bucal avançado necessitam 
de RT adjuvante, sendo ela pré ou pós-operatória, salientando-se que a RT pré-operatória aumenta o risco 
de complicações na cirurgia. As neoplasias malignas do palato mole têm sido preferencialmente tratadas 
com radioterapia, escolha decorrente da dificuldade na reconstrução e reabilitação do paciente, considerada 
a estrutura muscular desta região anatômica. Por outro lado, a alta incidência de metástases linfonodais faz 
com que a radioterapia exclusiva seja insuficiente no controle da doença. Diante do exposto, conclui-se que 
o conhecimento científico e a experiência clínica do profissional são de suma importância na escolha da 
radioterapia como modalidade terapêutica para o tratamento do carcinoma epidermóide.

IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE PARA ADESÃO DO PACIENTE AO 
TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
MILENA VIEIRA DA SILVA MELO; EVELINE MARCELA PEREIRA LIMA; 
FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; SIL-
VANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:milena_vsm@hotmail.com

Palavras-chave: espiritualidade; câncer; qualidade de vida

Espiritualidade dá sentido à vida e produz na pessoa a capacidade de suportar sentimentos debilitantes de 
culpa, raiva e ansiedade. Além disso, os aspectos espirituais podem mobilizar energias positivas e melhorar 
a qualidade de vida. O presente estudo teve por objetivo analisar a importância da espiritualidade na saúde 
física e mental de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, visando à adesão dos mesmos ao tratamento. 
Foi realizada uma busca ativa em periódicos nacionais e internacionais publicados no período de 2003 a 
2011, nas bases de dados eletrônicos PUBMED, LILACS e SCIELO, utilizando os seguintes descritores: 
espiritualidade, câncer, qualidade de vida. Há evidências de que a espiritualidade esteja relacionada à me-
lhor qualidade de vida. Os pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço que desenvolvem a espiri-
tualidade se recuperam mais rápido no pós-operatório; são menos propensos ao abuso de drogas e álcool; 
têm menor risco para depressão e suicídio por causa da doença e se adaptam melhor a situações de estresse 
que a condição acarreta. Tem sido amplamente debatido na literatura a inter-relação entre espiritualidade e 
saúde. Há evidências suficientes de que a saúde dos indivíduos é determinada pela interação de fatores físi-
cos, mentais, sociais e espirituais. Considerando-se que os pacientes frequentemente associam suas crenças 
religiosas ao contexto de suas doenças incapacitantes, os profissionais de saúde que não possuem esses 
sistemas de crenças devem fazer esforços para respeitá-las, a fim de fornecerem suporte ao paciente para 
poder ajudá-los a enfrentar e superar as dificuldades presentes nas diferentes fases da doença. Conclui-se 
que as expressões de espiritualidade do paciente, apesar de precisarem ser triadas pela equipe de cuidado-
res, devem ser respeitadas pelos profissionais da área de saúde, a fim de maximizar a eficácia terapêutica, 
principalmente naqueles casos em que a espiritualidade é um valor ético crucial para o paciente.

ASPECTOS IMAGINOLÓGICOS IMPORTANTES DO CISTO ÓSSEO ANEURIS-
MÁTICO: RELATO DE CASO CLÍNICO
NIAGARA CABRAL SOUSA1; RENATA NOGUEIRA FERRAZ1; DANYEL ELIAS 
DA CRUZ PEREZ1; ANDRÉ CAROLI ROCHA2; FÁBIO DE ABREU ALVES2; FLÁ-
VIA MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HOSPITAL A.C. CAMARGO, SÃO PAULO, SP, 
BRASIL.
e-mail:niagara_cabral@hotmail.com

Palavras-chave: cisto ósseo aneurismático; radiografia panorâmica; tomografia computadorizada 

O cisto ósseo aneurismático (COA) é uma lesão intra-óssea não neoplásica e de etiologia incerta. Pode se 
originar como uma lesão primária ou secundária a uma lesão pré-existente, como um distúrbio vascular. 
Clinicamente, é uma lesão expansiva, que tem predileção por acometer as diáfises dos ossos longos e 
coluna vertebral. A ocorrência de COA nos ossos da face é rara. Neste trabalho o objetivo é apresentar um 
caso de COA localizado em mandíbula, ressaltando os importantes aspectos imagiológicos que auxiliam 
no diagnóstico. Paciente do gênero feminino, 15 anos de idade, procurou atendimento no Departamento de 
Estomatologia, Hospital A. C. Camargo, São Paulo, com queixa de aumento de volume, doloroso com 8 
meses de evolução. O exame extrabucal mostrou assimetria facial do lado direito, o qual estava recoberto 
por pele de coloração normal. À palpação apresentava consistência firme e media aproximadamente 6cm. 
No exame intrabucal foi observado abaulamento em ramo da mandíbula. A radiografia panorâmica mostrou 
lesão osteolítica, expansiva e multilocular a qual comprometia todo o ramo mandibular direito. A Tomogra-
fia computadorizada de face revelou lesão expansiva hipodensa com presença de septações hiperdensas em 
ângulo mandibular, que provocava rompimento das corticais ósseas vestibular e lingual, o que sugeria for-
temente o diagnóstico de COA. Uma outra hipótese de diagnóstico sugerida, foi o Ameloblastoma. Foi rea-
lizada biópsia incisional, sendo possível observar a presença de várias cavidades preenchidas por sangue, as 
quais eram formadas por células fusiformes entremeadas por células gigantes multinucleadas, confirmando 
o diagnóstico de COA. A paciente foi submetida à curetagem vigorosa de toda a lesão e atualmente está 
sob acompanhamento clínico e radiográfico e não apresenta sinais de recidiva após 30 meses de tratamento.
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P379 CISTOS DENTÍGEROS BILATERAIS ASSOCIADOS AOS PRIMEIROS MOLA-
RES INFERIORES
PAULA BAPTISTELLA LIMA; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; FLÁVIA 
MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ; DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulabaptistella@hotmail.com

Palavras-chave: cisto dentígero; bilateral; mandíbula

O cisto dentígero é o segundo cisto odontogênico mais frequente, o qual ocorre sempre associado a coroa 
de dentes impactos. Usualmente se apresenta como lesão única e os terceiros molares inferiores, caninos 
superiores e pré-molares inferiores são os dentes mais frequentemente acometidos. A ocorrência em pri-
meiros molares permanentes é extremamente rara. O objetivo neste trabalho é descrever um caso raro com 
cistos dentígeros bilaterais associados aos primeiros molares permanentes inferiores. Paciente do gênero 
masculino, cinco anos de idade, acompanhado de seus pais, procurou atendimento devido a aumento de vo-
lume no terço inferior esquerdo da face. Ao exame clínico extrabucal, observou-se aumento de volume de 
consistência firme, indolor, localizado na região mandibular à esquerda. O exame intrabucal revelou a pre-
sença de inchaço indolor no rebordo posterior esquerdo da mandíbula, com mucosa de coloração normal, 
com consistência firme, medindo cerca de 2,0cm de extensão. Os primeiros molares permanentes inferiores 
estavam ausentes. Radiograficamente foi observada imagem radiolúcida arredondada, bem circunscrita, a 
qual envolvia toda a coroa do dente 36. Foi realizada biópsia incisional sob anestesia geral e descompressão 
da lesão. O diagnóstico histopatológico de cisto dentígero foi confirmado. Durante o acompanhamento 
clínico-radiográfico, o paciente desenvolveu lesão idêntica no dente 46, com diagnóstico de cisto dentígero. 
Após 12 meses do tratamento, os dentes envolvidos erupcionaram normalmente, sem evidência de recidi-
va das lesões. Cistos dentígeros bilaterais ocorrendo em primeiros molares permanentes são muito raros. 
Apesar disso, devem ser considerados no diagnóstico diferencial de lesões pericoronárias múltiplas. A lesão 
apresenta excelente prognóstico, não sendo esperada recidiva após o tratamento adequado.

EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE NEUROGÊNESE E DOS FATORES QUE A 
INFLUENCIAM
RAFAEL DANYLLO MIGUEL; TATIANO GOMES SILVA; CAIO BELÉM RODRI-
GUES; MÉRCIA MARIA BARBOSA; IAGO ALVES SANTOS; LISIANE SANTOS 
OLIVEIRA
UFPE, VITÓRIA, PE, BRASIL.
e-mail:r-danyllo@hotmail.com

Palavras-chave: neurogênese; memória; sinápse

Os primeiros estudos realizados sobre as células nervosas foram feitos por Ramón y Cajal e por Camilo 
Golgi, no final do século XIX, usando sais de prata para corar estruturas neurais, tais como axônios, den-
dritos e corpos celulares. Nessa época de investigação sobre as células neurais, os pesquisadores afirmaram 
que em indivíduos adultos não ocorre formação de novos neurônios, como descreveu Ramón y Cajal. 
Porém, atualmente, a neurogênese em cérebro de seres vivos adultos já é um fenômeno amplamente aceito 
no mundo científico. Logo após a comprovação da neurogênese, pesquisas começaram a ser feitas sobre 
os fatores que influenciam esse fenômeno. Os fatores encontrados e que são responsáveis pelo aumento da 
neurogênese foram a restrição dietética, a recaptação de serotonina e antidepressivos tricíclicos e o am-
biente enriquecido. Já os fatores que reduzem a neurogênese foram os altos níveis circulantes de esteróides 
adrenais, o tratamento crônico com morfina ou heroína e a alimentação baseada em comidas moles. Ana-
lisar a evolução dos estudos sobre neurogênese e verificar os fatores que a influenciam positiva ou negati-
vamente. Trata-se de um estudo bibliográfico baseado em artigos científicos com resumos disponíveis na 
Biblioteca Virtual de Saúde, que fornece o acesso a bibliotecas como o Medline, Scielo, Lilacs e BBO. 
Foram considerados todos os artigos publicados em português e inglês, tendo como base “neurogênese 
em animais adultos”, entre o ano de 1975 e 2009. Sabe-se que a plasticidade sináptica está constantemente 
remodelando os circuitos neurais em resposta a estímulos externos, como a aprendizagem e formação 
da memória. Assim sendo, a neurogênese fornece matéria prima para a formação de novas sinapses. A 
quantidade de novos neurônios a ser sintetizadas no encéfalo do indivíduo adulto depende diretamente dos 
estímulos a que este indivíduo está sendo submetido.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS DA DISPLASIA CLEIDOCRANIANA: RELATO 
DE CASO CLÍNICO
RAFAEL MÁRCIO VAZ FERREIRA DOS SANTOS1; ELLEN GABY NEVES2; MA-
RIA DE PAULA CALDAS2; FRANCISCO HAITER-NETO2; FLÁVIA MARIA DE 
MORAES RAMOS-PEREZ1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FA-
CULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA, CAMPINAS, SP, BRASIL.
e-mail:rafa_ferreira91@hotmail.com

Palavras-chave: displasia cleidocraniana; alterações maxilo-faciais; radiologia

A displasia cleidocraniana (DCC) é uma doença rara que acomete a ossificação membranosa e endocondral 
e mostra um padrão de herança autossômico dominante. Os sinais desta condição incluem alterações ósseas 
generalizadas na região da clavícula, pélvis, ossos púbicos, tórax, crânio e face. Dentre as alterações mais 
comuns tem-se a presença de bossas frontais e parietais, ausência do osso nasal, face relativamente pequena 
em relação ao crânio, clavículas hipoplásicas ou até mesmo ausentes e hipertelorismo ocular. O cirurgião-
-dentista tem um papel importante no diagnóstico desta condição em decorrência das manifestações orais. 
Estas são importantes no estabelecimento do diagnóstico inicial, sendo elas: palato estreito, alto e arqueado 
aumentando assim a prevalência de fenda palatina, retenção prolongada de dentes decíduos com conse-
quente retardo ou falha completa na erupção da dentição permanente, presença de dentes supranumerários, 
os quais podem se apresentar com malformação de coroa e raiz. O objetivo neste trabalho é relatar as 
alterações radiográficas e análise cefalométrica de um paciente portador de displasia cleidocraniana. Pa-
ciente do gênero masculino, 9 anos de idade, que compareceu a uma clínica de Radiologia para realização 
de documentação ortodôntica. Foi realizada radiografia panorâmica, radiografias periapicais e radiografia 
lateral cefalométrica. Na radiografia panorâmica foi possível evidenciar a presença de nove dentes supra-
numerários permanentes e um dente decíduo mesiodente. A partir da telerradiografia lateral foi realizado 
o traçado cefalométrico para avaliação do padrão de crescimento e desenvolvimento craniofacial deste pa-
ciente. Além das alterações dentárias, foi possível observar alterações relevantes no padrão de crescimento, 
devendo o cirurgião-dentista estar atento as essas alterações para intervir precocemente nestes pacientes no 
intuito de evitar futuras complicações estéticas e funcionais.

LIPOMA EM MUCOSA JUGAL: RELATO DE CASO
RAFAELA MACHADO RIBEIRO1; DAYANA HELENA DA SILVA1; DANIELA DE 
OLIVEIRA1; DIANNE FARIAS AMARAL1; HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUER-
QUE1; ALÍPIO MIGUEL DA ROCHA NETO2

1.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.CEO, IPOJUCA, PE, BRASIL.
e-mail:rafa_ribeiro91@hotmail.com

Palavras-chave: lipoma; mucosa jugal; tumor

O lipoma é um tumor benigno composto de tecido adiposo, de crescimento lento, assintomático e de ori-
gem mesenquimal. Quando encontrados nas regiões intrabucais, 50% dos casos estão presentes na mucosa 
jugal e vestíbulo bucal, sendo menos comum na língua, assoalho de boca e nos lábios. Há duas formas 
de lipomas intraorais descritas, a forma difusa de lipomatose, afetando os tecidos profundos, e a forma 
encapsulada, mais comum e localizada superficialmente. Os lipomas bucais são massas nodulares, moles, 
de superfície plana, que podem ser sésseis ou pedunculados. Geralmente é detectado com um tamanho de 
3cm, podendo se tornar maior e possui coloração discretamente ou nitidamente amarela, mas pode também 
se apresentar na coloração rósea, se forem lesões profundas. Os lipomas intrabucais são frequentes em pa-
cientes de 40 anos ou mais, sendo incomuns em crianças e apresentando uma distribuição mais equilibrada 
entre os sexos. Ao exame histopatológico, normalmente, os tumores são compostos por células gordurosas, 
circunscritos e geralmente recobertos por uma cápsula fibrosa. O tratamento é feito pela excisão local 
conservadora, e as recidivas são raras, com exceção dos lipomas intramusculares por causa do seu padrão 
de crescimento infiltrativo. O presente trabalho relata um caso clínico-cirúrgico ilustrativo de uma paciente 
do sexo feminino, com 56 anos de idade, atendida no Centro de Especialidades Odontológicas do Ipojuca-
-PE, apresentando assimetria facial e aumento de volume em mucosa jugal a direita. Foi realizada uma 
biopsia incisional, que revelou a presença de um lipoma. Em seguida a paciente foi submetida a um novo 
procedimento, onde a lesão foi completamente removida sob anestesia local e sedação. Não foi observada 
recorrência da lesão no período de um ano de acompanhamento.

CÁRIE, FLUOROSE E HIPOPLASIA DO ESMALTE: DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
RAFAELL NICOLLAU SILVA DE SOUZA; GUILHERME ARAGÃO MELO; GA-
BRIELA LIRA GOMES DE MORAIS; RAYANY MAYARA DE SOUSA FREITAS; 
THAIANNE GOMES INDA; MARCOS AURÉLIO VASCONCELOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rafael_nicolau@hotmail.com

Palavras-chave: cárie; fluorose; hipoplasia do esmalte

Cada vez mais os dentistas estão sendo acusados de estar realizando tratamentos restauradores em exces-
so. Há discrepâncias entre profissionais registrando cáries e as presumíveis medidas terapêuticas, sendo 
estas observadas até entre professores de uma mesma faculdade. Faz-se necessário, portanto, um bom 
conhecimento acerca dos critérios atuais de diagnóstico de cárie, levando-se em conta o tipo, a localização 
e a atividade da lesão observada. Os fatores socioeconômicos também devem ser considerados. Para uma 
maior precisão, faz-se necessário também, saber diferenciar a lesão de cárie inicial, da fluorose dentária e 
da hipoplasia do esmalte, uma vez que, as mesmas possuem aspecto bastante semelhante, tornando-se fator 
de confusão no momento do fechamento de diagnóstico o que pode gerar um tratamento não eficaz. A lesão 
inicial de cárie caracteriza-se pela ausência de brilho e rugosidade superficial do esmalte, com a formação 
de uma mancha branca. A fluorose é uma alteração de cor do esmalte, que pode assumir uma tonalidade 
esbranquiçada ou exibir manchas ou linhas brancas. A hipoplasia consiste em uma alteração na estrutura 
do esmalte durante a formação do órgão dentário, caracterizada por manchas centralizadas, limitadas com 
formato oval ou redondo. O propósito deste trabalho é fornecer subsídios para um diagnóstico de cárie mais 
preciso, através do conhecimento das características das lesões que são consideradas muito semelhantes. 
Conclui-se então que para um diagnóstico preciso é necessário conhecer tais patologias na tentativa de 
obter um diagnóstico diferencial adequado.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO PROCESSO DE MORTE E MORRER 
NA ROTINA DE TRABALHO
RENATA ARAÚJO GOMES DE SÁ1; ÉRIKA NEVES DE BARROS2; MÔNICA 
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3.INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DE PERNAM-
BUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renata.agsa@gmail.com

Palavras-chave: profissionais de saúde; processo de morrer; rotina de trabalho

Profissionais da área de saúde são frequentemente expostos a situações de enfrentamento da morte, sobre-
tudo aqueles que atuam em serviços hospitalares. Apesar desse confronto com a morte no cotidiano de tra-
balho, os profissionais encontram dificuldade em encará-la como parte integrante da vida, considerando-a, 
com frequência, como resultado do fracasso terapêutico e do esforço pela cura. Objetivou-se neste estudo 
verificar como os profissionais de saúde enfrentam o processo de morte e morrer, através de revisão de 
literatura. Os resultados evidenciam que o processo da morte não é apenas um fato biológico, mas, também 
uma construção social, que pode ser vivida e interpretada de muitas maneiras, de acordo com diferentes 
significados compartilhados sobre essa experiência, o momento histórico, contextos sociais e culturais. 
Todas as sociedades elaboram idéias e organizam rituais relacionados à morte. A medicina, subsidiada pelos 
avanços tecnológicos, proporcionou uma mudança na representação social da morte, que no início da Idade 
Média, era vista como algo natural; entretanto, hoje, não se morre mais em casa, rodeado por familiares 
e amigos, e, sim, às escondidas, trancafiado em um ambiente hospitalar, considerado neutro. A presença 
da morte é dissimulada pela equipe de saúde que rapidamente prepara o corpo e legaliza o novo status do 
morto por meio do atestado de óbito. Conclui-se que a morte ainda é tema interdito, provocando entraves 
na comunicação entre pacientes, familiares e profissionais, variando consoante o comportamento, hábitos, 
crenças e atitudes de cada sociedade. Aprender a lidar com as perdas em um ambiente no qual predomina 
o caráter premente da cura ou prevenção da doença é um desafio que poucos se propõem a discutir - e 
muito menos a enfrentar, mas, os profissionais de saúde precisam estar preparados, pois inexoravelmente 
é o término de um ciclo.
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ASSOCIAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES COM A PRESENÇA DE CEFALEIA
CAIO BELÉM RODRIGUES; VINICIUS BELÉM RODRIGUES BARROS SOA-
RES; ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES; MARCELE WALMSLEY 
NERY; ROBSON HENRIQUE DE FREITAS OLIVEIRA; DANIELLA ARAÚJO DE 
OLIVEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:oliveira_henrique_@hotmail.com

Palavras-chave: cefaléia; hábitos alimentares; dieta

Hábitos alimentares são formas com as quais indivíduos selecionam, consomem e utilizam os alimentos 
disponíveis. Já o comportamento alimentar não deve ser encarado apenas como o conjunto de práticas 
observadas empiricamente - tipo e frequência alimentar - mas inserido nas suas dimensões socioculturais 
e psicológicas. Diversas pesquisas relacionam tais fatores à frequência e ao desencadeamento de crises 
de cefaleia, afecção bastante comum do complexo craniofacial. Fato que estabelece, logo, o cirurgião-
-dentista como peça-chave no conhecimento e investigação de fatores predisponentes e desencadeadores 
de condição nosológica. Este trabalho teve como objetivo avaliar a relação dos hábitos alimentares com 
a incidência de cefaléias. Estudo bibliográfico baseado em artigos científicos com resumos disponíveis na 
Biblioteca Virtual de Saúde, que fornece o acesso a bibliotecas como o Medline, Scielo, Lilacs e BBO. 
Foram considerados artigos publicados em inglês, português e espanhol, no período de 2001 a 2011. Foi 
constatado que deve haver um equilíbrio na dieta para que as condições homeostáticas sejam preservadas. 
Fontes alimentares como queijos, café, chocolates e bebidas alcoólicas, desnutrição e jejum são conside-
radas como os principais desencadeantes da cefaleia. Alguns alimentos, quando inseridos na dieta, podem 
aliviar ou eliminar dores de cabeça, além de reduzir o número de crises: produtos como gengibre e nu-
trientes como magnésio, vitamina B2 ou coenzima Q10, mostram-se eficazes no tratamento da cefaléia, 
assim como a retirada do alimento causador da dieta. Várias pesquisas relacionam dieta e cefaléia, sendo 
os hábitos alimentares importantes na prevenção desta doença neurológica crônica. A investigação da fonte 
causadora da cefaléia e a busca para aliviá-la se faz necessária. Verifica-se a importância da investigação 
de hábitos alimentares na tentativa de reduzir crises de cefaléia e melhorar a qualidade de vida do paciente.

 

VISÃO ATUAL DAS LESÕES NÃO-CARIOSAS: ASPECTOS ETIOLÓGICOS E 
CLÍNICOS
RODRIGO PORPINO MAFRA; MARCELO GADELHA VASCONCELOS; LÉLIA 
MARIA GUEDES QUEIROZ; RODRIGO GADELHA VASCONCELOS
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:rodrigo_p.m@hotmail.com

Palavras-chave: lesões dentárias; desgaste dental; diagnóstico

As lesões não-cariosas, também denominadas desgaste dental, constituem causas importantes da perda dos 
tecidos duros dentários. Com base em seus fatores etiológicos e aparência clínica, são classificadas em atri-
ção, erosão, abrasão e abfração, havendo ainda as lesões multifatoriais. Além das repercussões funcionais e 
estéticas, as lesões não-cariosas apresentam grande relevância na clínica odontológica, por frequentemente 
resultarem em hipersensibilidade dentinária. Este trabalho teve como objetivo discorrer sobre as lesões 
dentárias não-cariosas, enfatizando os seus fatores etiológicos, manifestações clínicas e possíveis formas de 
tratamento, mediante uma revisão bibliográfica. Na busca eletrônica, foram selecionados artigos nas bases 
de dados PubMED e Medline, com os descritores: lesões dentárias, desgaste dentário, abrasão dentária, 
erosão dentária. A atrição representa a perda de estrutura dentária resultante do contato crônico friccional 
entre os dentes, ocorrendo principalmente nas faces oclusal e incisal. As lesões de erosão, por sua vez, estão 
relacionadas ao efeito de ácidos não bacterianos, presentes em alimentos, drogas ou ácidos endógenos. Já 
os desgastes por abrasão, consistem em desgastes provocados pela ação friccional repetitiva de agentes 
mecânicos. Finalmente, a abfração ocorre em dentes com curvaturas anormais, relacionando-se a cargas 
oclusais excêntricas. No diagnóstico diferencial, deve-se, além de pesquisar os possíveis fatores etiológi-
cos, considerar aspectos clínicos como a profundidade, contorno e nitidez das margens. É indispensável 
que o cirurgião-dentista esteja apto a diagnosticar as lesões dentárias não-cariosas, indicando formas de 
tratamento que atuem sobre os fatores etiológicos relacionados a cada caso em particular. Para que medidas 
restauradoras tenham sucesso, deverão ser modificados os fatores causais do desgaste dental.

DISPLASIA FIBROSA ATÍPICA: RELATO DE CASO CLÍNICO
SAULO LÔBO CHATEAUBRIAND DO NASCIMENTO1; PAULO HENRIQUE PE-
REIRA CAVALCANTI1; ANDREA DOS ANJOS PONTUAL2; MARIA LUIZA DOS 
ANJOS PONTUAL2; DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ1; FLÁVIA MARIA DE 
MORAES RAMOS-PEREZ1
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Palavras-chave: mandíbula; displasia fibrosa monostótica; displasia fibrosa poliostótica

As lesões fibro-ósseas são lesões que se caracterizam pela substituição do osso normal por tecido fibroso 
contendo um produto mineralizado neoformado. Entre as lesões fibro-ósseas tem-se a displasia fibrosa, as 
displasias ósseas e o fibroma ossificante. Enquanto as displasias ósseas podem ser diagnosticadas a partir 
das características clínicas e radiográficas, as displasias fibrosas e o fibroma ossificante requerem conhe-
cimento das características clínicas, radiográficas e histopatológicas. A displasia fibrosa é uma condição 
benigna caracterizada pela substituição de tecido ósseo por tecido fibroso desorganizado e osso imaturo, 
o qual apresenta graus de metaplasia. Quando ocorre o envolvimento da região crânio facial, a forma 
monostótica é a mais comum. A displasia fibrosa poliostótica se caracteriza por acometer múltiplos ossos, 
que pode vir associada a alterações sistêmicas, como manchas “café com leite” e distúrbios endócrinos. 
Normalmente é assintomática e não requer tratamento, porém pode causar deformidade facial, tornando 
necessária a correção cirúrgica. O objetivo neste trabalho é relatar um caso atípico de displasia fibrosa 
monostótica em uma paciente do gênero feminino, 22 anos, que compareceu a uma clínica particular de 
Radiologia para realização de tomografia computadorizada de feixe cônico. Foi possível observar alteração 
do padrão do trabeculado ósseo da mandíbula, com áreas alternadas de hipodensidade e hiperdensidade de 
limites indefinidos, localizada na região de corpo de ambos os lados, estendendo-se até a região de ramo 
esquerdo. Verificou-se ainda reabsorção de raízes dentárias, deslocamento superior do canal mandibular e, 
abaulamento e adelgaçamento de corticais. Foi realizada biópsia incisional e a partir do laudo histopato-
lógico concluiu-se que a lesão é compatível com lesão fibro-óssea benigna. Associando as características 
histopatológicas e imaginológicas, o diagnóstico definitivo foi de displasia fibrosa.

MÚLTIPLOS TUMORES ODONTOGÊNICOS QUERATOCÍSTICOS: RELATO 
DE CASO CLÍNICO
SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES1; ANDREA DOS ANJOS PONTUAL2; 
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e-mail:shirlenepontes@hotmail.com

Palavras-chave: tumores odontogênicos; neoplasias maxilomandibulares; patologia oral

O tumor odontogênico queratocístico foi classificado pela Organização Mundial da Saúde em 2005, como 
uma neoplasia verdadeira, devido o seu comportamento agressivo e alta taxa de recidiva local. Pode ser 
definido como um tumor intraósseo benigno, de origem odontogênica, que surge a partir dos remanescentes 
da lâmina dentária. É uma lesão que acomete pacientes em uma ampla faixa etária, com pico de incidência 
na terceira década de vida. A maioria das lesões é assintomática e descobertas em exame radiográfico de 
rotina. Radiograficamente apresenta-se como uma lesão radiolúcida uni ou multilocular, bem circunscrita, 
que pode estar associada a um dente incluso. Normalmente causa deslocamento de dentes impactados, não 
sendo comum a reabsorção dos dentes adjacentes. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de 
uma paciente M.S, 35 anos, do gênero feminino que procurou o cirurgião-dentista queixando-se de dor na 
gengiva da região de dentes ântero-inferiores há aproximadamente 14 dias. O exame extrabucal não revelou 
sinais de tumefação e não foram encontrados linfonodos cervicais palpáveis. Na análise radiográfica foram 
constatadas várias lesões radiolúcidas bem circunscritas na maxila e mandíbula. As áreas afetadas foram 
submetidas à biópsia incisional e descompressão, tendo todas as lesões o diagnóstico histopatológico de 
tumor odontogênico queratocístico. Pode-se concluir que o conhecimento por parte dos cirurgiões-dentistas 
de lesões tumorais de natureza odontogênica é de fundamental importância, proporcionando assim um 
diagnóstico correto dessas lesões, evitando que elas assumam grandes dimensões e levem o paciente a uma 
mutilação significativa.

ASPECTOS IMAGINOLÓGICOS DO CÔNDILO MANDIBULAR BÍFIDO: RELA-
TO DE CASO CLÍNICO
SUZANNE IVILA SANTOS DA ROCHA1; MARIA LUIZA DOS ANJOS PONTU-
AL2; ANDREA DOS ANJOS PONTUAL3; SOLANGE MARIA DE ALMEIDA4; FLÁ-
VIA MARIA DE MORAES RAMOS-PEREZ1
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Palavras-chave: côndilo mandibular; diagnóstico por imagem; imagem por ressonância magnética.

O côndilo bífido é uma anomalia relativamente incomum e de etiologia controversa, podendo estar rela-
cionada a fatores genéticos, traumáticos ou associada às alterações do desenvolvimento. Por se tratar de 
uma condição frequentemente assintomática seu diagnóstico é feito, em muitos casos, por meio de exames 
radiográficos de rotina. Este trabalho tem como finalidade relatar um caso clínico de uma paciente que 
procurou uma clínica de radiologia para realização de exame radiográfico de rotina, tendo a condição de 
duplicidade do côndilo mandibular esquerdo diagnosticada. Paciente de 20 anos de idade, do gênero femi-
nino, compareceu a uma clínica de radiologia privada para avaliação radiográfica de rotina. A radiografia 
panorâmica incidentalmente revelou uma discreta modificação na cabeça do côndilo mandibular esquerdo. 
Foi realizada, então, uma radiografia panorâmica modificada para região de ATM a fim de obtermos uma 
melhor avaliação. Nesta imagem pôde-se constatar que a paciente não apresentava limitação de abertura 
bucal e seus côndilos se apresentavam em normoexcursão. Ao exame clínico, a paciente não apresentava 
assimetria facial e negava história de trauma ou fratura, dor e trismo na região. Posteriormente, foram re-
alizadas imagens de ressonância magnética, sendo possível observar, através de cortes sagitais e coronais, 
a real duplicação do côndilo mandibular esquerdo com direção médio-lateral. Côndilo mandibular bífido é 
uma entidade incomum descrita na literatura como tendo sua verdadeira etiologia desconhecida. Apesar da 
ausência de sintomatologia clínica, o cirurgião-dentista deve estar atento e ter algum conhecimento desta 
anomalia, bem como de suas implicações sobre as alterações funcionais e morfológicas.

COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO USO DE PIERCING ORAL E SUA RELE-
VÂNCIA PARA A ODONTOLOGIA
TAMYRES PEREIRA LEITE; BIANCA LUCENA TAVARES BORGES DOMIN-
GUES; MARIANA FLÁVIA SOUZA DE OLIVEIRA; SILVANA ORESTES CARDO-
SO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosalyleite@uol.com.br

Palavras-chave: piercing oral; complicações; odontologia 

Historicamente o piercing já era utilizado por várias civilizações. Os maias perfuravam a língua para de-
monstrar coragem e virilidade. Os esquimós perfuravam os lábios dos lactentes femininos como parte de 
um ritual de purificação e o lábio inferior dos meninos como parte da passagem na puberdade. Os materiais 
utilizados eram pedras, ossos ou marfim. A decoração do corpo com o uso de jóias vem conquistando gran-
de popularidade, principalmente entre adolescentes. Com a crescente utilização na região da cavidade oral, 
os piercings podem ser posicionados em diferentes sítios anatômicos. Estão localizados principalmente na 
língua, mucosa do lábio, freio labial, e bochechas. As complicações decorrentes do uso de piercing oral 
podem ter variados graus de risco como dor, infecção, edema, fratura dental, hemorragias, interferência 
na mastigação, na fala, recessão gengival e até em casos mais graves, a Angina de Ludwig. O objetivo do 
presente estudo consistiu em realizar uma revisão de literatura atualizada acerca das complicações decor-
rentes do uso de piercing oral, utilizando-se dados das bases eletrônicas SciELO, LILACS e PubMed, a 
partir de descritores tais como: Piercing oral, Complicações e Odontologia. Conclui-se que a maioria destas 
alterações é prejudicial à saúde do usuário, caso não tenha higiene e cuidados adequados. Nesse contexto, 
torna-se imperativo que os cirurgiões-dentistas se familiarizem com a prática do piercing oral e suas possí-
veis sequelas, para poderem oferecer esclarecimentos adequados a seus pacientes acerca das complicações 
pelo uso e sobre a necessidade de receberem cuidados especiais. 
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P391 SOLUÇÃO DE CARNOY COMO ADJUVANTE TERAPÊUTICO NO TRATAMEN-
TO CONSERVADOR DE AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
TATYANA CELI DIAS SILVA1; PEDRO HENRIQUE SOUZA DANIN2; CARLOS 
AUGUSTO PEREIRA DO LAGO2; IVSON SOUZA CATUNDA2; BRUNO JOSÉ 
CARVALHO MACEDO NERES2

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 2.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatyanacdias@hotmail.com

Palavras-chave: ameloblastoma; mandibula; curetagem

O ameloblastoma é uma neoplasia polimórfica benigna, porém localmente invasiva e constituída por epi-
télio odontogénico. Observa-se clinicamente um curso de crescimento lento, progressivo e indolor, mas 
muitas vezes há um aumento de volume que pode levar a deformidade facial, deslocamento ou reabsorção 
de dentes. O ameloblastoma unicístico frequentemente é encontrado em pacientes jovens e tem predileção 
pela região mandibular posterior. Apresenta-se com área radiolúcida bem definida e associada a dentes 
inclusos. A terapêutica do ameloblastoma é cirúrgica e os seus princípios baseiam-se no conhecimento do 
comportamento do tumor e na análise de resultados. As diversas abordagens poderão ser complementadas 
com outras modalidades terapêuticas ao nível do leito ósseo como os fixantes químicos (solução de Car-
noy), a crioterapia ou a cauterização térmica ou química. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso 
clínico da paciente L. E. M., 33 anos, sexo feminino, encaminhada por cirurgião-dentista clínico informan-
do tentativa de descompressão da lesão há aproximadamente 08 meses após descobrir lesão radiolúcida 
em exame radiográfico de rotina. Neste período houve progressão da lesão. Ao exame clínico constatou-se 
discreta expansão das corticais em região de corpo mandibular esquerdo e fenestração óssea. Ao exame 
de imagem observou-se lesão de aspecto radiolúcido e unilocular estendendo-se de ângulo mandibular a 
parassínfise esquerda associada à inclusão do dente 38 e promovendo reabsorção das raízes dos dentes 35 
e 36. Como forma de tratamento foi realizada curetagem, osteotomia periférica e aplicação de solução de 
carnoy. A sutura foi realizada de maneira a deixar a área da lesão exposta para que ocorra a troca de cura-
tivo embebido em neomicina. Atualmente, a paciente apresenta-se em proservação do caso, com reparação 
óssea e sem sinais de recidiva.

DENTES NATAIS E NEONATAIS: QUAIS AS DIFERENÇAS?
THALITA AUGUSTA AMORIM SANTOS; CASSIANA MARIA DA SILVA; DIÊGO 
JACKSON DE SOUZA SILVA; JARDESON JOAQUIM BEZERRA; VALDA LÚCIA 
LIMA DA SILVA; ARNOLDO VASCONCELOS DE ALENCAR FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:thalitinha8@msn.com

Palavras-chave: dentes natais; dentes neonatais; dentes congênitos

Em condições de normalidade, a erupção dos primeiros dentes decíduos na cavidade bucal ocorre quando a 
criança apresenta cerca de seis meses de idade. Entretanto, podem ocorrer casos em que um ou mais dentes 
estão presentes ao nascimento, sendo estes chamados de dentes natais. Também podem ocorrer casos em 
que um ou mais dentes erupcionam na cavidade bucal no período compreendido entre o nascimento até 
um mês de idade, sendo conhecidos como dentes neonatais. Várias denominações têm sido empregadas 
para os dentes natais. Termos como dentes congênitos, fetais, pré-decíduos e precoces também têm sido 
descritos. Em relação à morfologia, estes dentes podem apresentar forma e tamanho dentro dos padrões de 
normalidade, embora também existam relatos de Microdontia e dentes conóides, com coloração amarelo-
-opaca. Quanto à sua estrutura, alguns autores relatam que o esmalte pode apresentar-se hipoplásico. Na 
dentina, observa-se uma área interglobular maior, com os túbulos dentinários arranjados de maneira irre-
gular. Usualmente, apresentam o desenvolvimento da raiz pobre ou ausente. Clinicamente, estes dentes 
apresentam uma grande mobilidade em função da formação radicular ainda em estágio inicial. Spouge e 
Feasby sugerem que os dentes natais e neonatais podem ser classificados de acordo com o grau de maturi-
dade. O ideal é que os dentes natais ou neonatais maduros sejam mantidos na cavidade bucal uma vez que 
a extração destes pode ocasionar perda de espaço, dificultando ou impedindo a erupção do dente sucessor 
permanente. A extração de dentes que apresentam mobilidade excessiva pode ser indicada como forma de 
prevenir a deglutição ou, o que é pior, a aspiração dos mesmos, embora não haja descrição na literatura 
deste tipo de acidente. A ocorrência de dentes natais é relativamente rara, com uma frequência de um caso 
para cada 2.000 nascimentos. Dentes natais são encontrados mais frequentemente do que os neonatais numa 
proporção de três para um.

EFEITOS PSICOSSOCIAIS DOS ESTIGMAS ASSOCIADOS AO CÂNCER DE CA-
BEÇA E PESCOÇO
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI; BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE 
VASCONCELOS; GIZELY ELOI TENÓRIO; MIRELLA EMERENCIANO MAS-
SA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tan_teixeira@hotmail.com

Palavras-chave: estigma do câncer; doença; maldita

No imaginário popular, o câncer, ainda hoje, é considerado uma das piores doenças, sendo extremamen-
te temido, por estar associado à idéia de risco iminente de morte e ao temor de tratamentos agressivos 
e mutilantes. Este trabalho teve por objetivo realizar uma revisão da literatura atualizada a respeito dos 
efeitos psicossociais dos estigmas relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, utilizando como fonte de 
pesquisa para o mesmo, consultas a bases de dados, BVS e BIREME, realizadas no período de setembro 
a outubro de 2011, utilizando como descritores: estigma da câncer, doença maldita. É notória a existência, 
na sociedade, um mito de que o câncer é uma “doença maldita” e, desta maneira, pode ter conotações mais 
negativas quando comparado a outras enfermidades. Pode, assim, colocar os indivíduos e seus familiares 
em condição de fragilidade pelo próprio diagnóstico da doença, havendo dificuldades de lidar com essa re-
alidade. Tem-se, então, que os estigmas associados ao paciente, ainda estão fortemente presentes no ideário 
social, pois, o fato de geralmente se obter um diagnóstico tardio da doença, dificultando as possibilidades 
de tratamento, controle ou até mesmo cura, faz com que o câncer esteja diretamente associado à idéia de 
sofrimento, deformidade e morte. Por outro lado, nota-se que avanços técnico-científicos vêm sendo con-
quistados, possibilitando a prevenção, a detecção, o tratamento precoce e, inclusive, a cura clínica de vários 
tipos de câncer o que já não torna cabível tal estigmatização. Conclui-se, que os estigmas em relação ao 
paciente canceroso podem levá-lo a um maior isolamento social, demonstração de uma maior resistência 
à adesão dos tratamentos, e descrença na possibilidade de cura. A solução para minimizar ou até extinguir 
esses estigmas, seria o repasse de informações para a sociedade, mostrando que o câncer é compatível com 
a vida, e isso pode ser feito através de campanhas educativas.

OSTEOMIELITE ESCLEROSANTE DIFUSA
THIAGO ALLISON SALES DAMASCENO; THALITA AUGUSTA AMORIM SAN-
TOS; JARDESON JOAQUIM BEZERRA; DIÊGO JACKSON DE SOUZA SILVA; 
JACKSON JOSÉ DE SOUZA; ARNOLDO VASCONCELOS DE ALENCAR FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:thiago_damasceno@live.com

Palavras-chave: osteomielite necrosante difusa; resposta proliferativa do osso; infecção de baixa inten-
sidade e longa duração

A Osteomielite esclerosante difusa (OED) é uma doença inflamatória crônica, que envolve resposta prolife-
rativa do osso a uma infecção de baixa intensidade e longa duração. Tem sido relatada com maior frequên-
cia em mulheres adultas negras e a maioria dos casos que envolvem a região crânio-facial se dá na mandí-
bula. Pela própria condição da lesão crônica, sua evolução é lenta e assintomática, podendo haver aumento 
de volume dos rebordos alveolares e dor surda nos períodos de agravamento da doença, quando há, então, 
possibilidade de fistulação com drenagem de exsudato purulento. Apesar de a sua etiologia e patogênese 
serem pobremente entendidas, a infecção bacteriana é apontada como principal causa dessa doença, mas se 
sabe que qualquer  estado debilitante,como doenças sistêmicas crônicas, estados de imunossupressão, de-
sordens associadas com diminuição da vascularização óssea, uso de tabaco, drogas intravenosas e alcoolis-
mo representam fatores predisponentes para essa condição. Histologicamente, a doença apresenta esclerose 
e remodelamento ósseo. Os canais haversianos mostram-se largamente espalhados, e pouco tecido medular 
pode ser encontrado. Embora a esclerose ocorra adjacente à área de inflamação, o osso não é mesclado com 
um componente inflamatório significativo. Se o processo infamatório adjacente se estender para o interior 
do osso esclerosado, frequentemente ocorrerá necrose. O osso necrosado separa-se do tecido vitalizado 
adjacente e se torna circundado por um tecido inflamatório subagudo, caracterizando o sequestro ósseo. Se-
cundariamente, muitas vezes, é visível uma colonização bacteriana. O osso, em algumas lesões, apresenta 
padrão predominante em mosaico, sugestivo de períodos repetidos de reabsorção seguidos de reparação.

O USO DA LASERTERAPIA NA NEVRALGIA DO TRIGÊMIO. SÉRIE DE CASOS 
CLÍNICOS
TUANNY RAPHAELLE BACELAR; GABRIELA ALVES DE LIMA; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS; ROMEYKA KARINNY ALMEIDA DE FREITAS; MAR-
LENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI
FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL. 
e-mail:tuannybacelar@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; nevralgia; nervo trigêmio

O uso da laserterapia no tratamento da nevralgia do trigêmio tem se mostrado um alívio para os pacientes 
portadores deste mal, na recuperação dos ramos do nervo lesionado, por meio do aumento no nível de 
ATP celular e na manutenção do equilíbrio osmótico das fibras nervosas. Descrita como uma dor paroxís-
tica monossintomática, tem aparecimento e desaparecimento súbito, com duração de segundos a minutos, 
comparável a uma descarga elétrica. As crises podem durar dias, meses ou anos, e limita-se ao território 
do nervo trigêmio (V par craniano). O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da laserterapia no tra-
tamento da nevralgia do trigêmeo, utilizando a luz vermelha (685nm) e a infravermelha (830nm), através 
de relatos de casos clínicos tratados no Centro de Laser da FOP-UPE. Pacientes (20) foram encaminhados 
de diversos centros ao Centro de Laser com o diagnóstico de Nevralgia do Trigêmio, em tratamento com 
neurologista. 80% tomavam cerca de 600mg de Carbamazepina por dia e não apresentavam melhora no 
quadro geral da dor. Com saúde geral debilitada, não conseguiam usar as próteses totais, se alimentando 
de forma precária. Precisavam de ajuda para se movimentar e seguravam a língua para fora da boca, rela-
tando ter medo de falar. Após 24 sessões de laserterapia (685 e 830nm) houve uma regressão da doença e 
melhora no estado geral dos pacientes. Com os resultados encontrados neste estudo, comprovamos que a 
laserterapia eliminou a necessidade de tratamentos mais agressivos, como cirurgias neurológicas e o uso 
constante de drogas, ou seja, o uso do laser elimina a dor sem comprometer a sensibilidade do rosto nem 
causar qualquer dependência. 

O USO DA LASERTERAPIA NA PARALISIA FACIAL DE BELL. SÉRIE DE CA-
SOS CLÍNICOS
TUANNY RAPHAELLE BACELAR1; GABRIELA ALVES DE LIMA1; CAROLINA 
MATOS BRITO SANTOS1; VÂNIA CRISTIANE MARQUEZ MARTINEZ2; MAR-
LENY ELIZABETH MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ GERBI1

1.FOP-UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UNP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tuannybacelar@hotmail.com

Palavras-chave: laserterapia; paralisia; nervo facial

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da laserterapia em pacientes portadores de Paralisia de 
Bell, tratados no Centro de Laser da FOP-UPE. A paralisia facial de Bell é uma paralisia facial unilateral 
e benigna de início súbito e de causa desconhecida. Afeta a porção infra-temporal do nervo facial (VII par 
craneano) com perda da função contrátil da musculatura mímica da face nesta região, causando prejuízos 
na expressão facial (parte essencial da comunicação não verbal). A expressão facial é parte essencial da co-
municação não verbal. A mímica facial favorece a transmissão do conteúdo implícito contido na expressão 
do sentimento e do pensamento. Sem diferenças entre os sexos, acomete 23 pessoas a cada 100000 e nos 
últimos estudos foi observado ser mais frequente em pacientes diabéticos e hipertensos que na população 
normal. Pode ter carater temporário ou definitivo. Caracteriza-se por apresentar o fenômeno de Bell (pa-
ralisia facial periférica que se manifesta através de movimentos oculares para cima e para fora do globo 
ocular, quando o paciente tenta fechar os olhos), dor facial ou retroarticular. Pode afetar a salivação, o 
paladar e o lacrimejamento dependendo da topografia do acometimento do nervo facial. Uma das mais 
recentes formas de tratamento é a laserterapia, com protocolo do laser IR 830nm (40J/cm² e 50mW por 
dose dia, forma contínua e pontual, 24 sessões) associado a laser R685 (20J/cm² e 30mW), de laserterapia 
houve uma regressão da doença e melhora no estado geral do paciente tem demonstrado efeitos positivos 
na restauração dos movimentos da face e tem se mostrado uma aliada no tratamento desta desordem, pois 
acelera o processo regenerativo do nervo, além de contribuir para o equilíbrio metabólico muscular através 
de seus efeitos fotoelétricos, fotofísicos e/ou fotobiológicos. Casos clínicos, 10 pacientes, solucionados no 
Centro de Laser da FOP têm confirmado a eficácia da laserterapia nesta desordem.
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P397 PIGMENTAÇÃO DENTÁRIA POR FATORES AMBIENTAIS
VALDA LÚCIA LIMA DA SILVA; CASSIANA MARIA DA SILVA; JARDESON JO-
AQUIM BEZERRA; JACKSON JOSÉ DE SOUZA; DIÊGO JACKSON DE SOUZA 
SILVA; ARNOLDO VASCONCELOS DE ALENCAR FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:valdalucialima@hotmail.com

Palavras-chave: manchas extrinsecas; fatores ambientais; mudança da coloração do dente

A cor dos dentes normais varia e depende de matiz, translucidez e espessura do esmalte. As colorações 
anormais podem ser extrínsecas e intrínsecas; as manchas extrínsecas ocorrem pelo acúmulo superficial de 
um pigmento exógeno, já as intrínsecas por um material endógeno. Dentre os principais agentes causadores 
das pigmentações extrínsecas destacam-se: as manchas causadas por bactérias; ao uso derivado de tabaco, 
chá ou café; e a medicamentos. As manchas causadas por bactérias representam uma causa comum de 
pigmentação, esse tipo de pigmentação ocorre mais em crianças e costumam ser vistas, inicialmente, na 
superfície vestibular, localizadas no terço gengival dos dentes anteriores superiores. O uso intensivo de 
produtos derivados de tabaco, chá ou café, em geral, resulta em significativa pigmentação marrom da su-
perfície do esmalte, o alcatrão dissolve-se na saliva e penetra facilmente nas fóssulas e fissuras. Tabagistas 
(de tabaco e maconha) apresentam maior envolvimento das superfícies linguais dos incisivos inferiores, 
manchas provenientes de bebidas costumam comprometer a superfície lingual dos dentes anteriores. Vários 
medicamentos podem resultar na coloração da superfície dos dentes. No passado, a utilização de produtos 
com grandes quantidades de ferro ou iodo foi associada á significativa pigmentação negra dos dentes. A 
exposição a sulfetos, nitrato de prata ou manganês pode causar manchas que variam entre cinza, amarelo, 
marrom ou preto. Assim o elemento dentário está sempre em constante interação com o ambiente, vindo 
a influenciar em sua cor.

 
SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS E SUAS MANIFESTAÇÕES ORAIS
VALDEREDO CLEMENTE DE SIQUEIRA JÚNIOR; HENRIQUE LIMA RODRI-
GUES ALVES; DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA; SILVANA ORESTES CARDO-
SO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA           
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:val_csj@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de ehlers-danlos; saúde bucal; manifestações bucais

A síndrome de Ehlers-Danlos (SED), inicialmente descrita em 1901, compreende um grupo de desordens 
heterogêneas do tecido conjuntivo, caracterizada por um defeito genético que irá resultar na síntese anormal 
de alguns tipos de colágeno, afetando pele, ligamentos, articulações e vasos sanguíneos. A prevalência para 
os portadores dessa síndrome é estimada entre 1/10.000 e 1/25.000, sem predileção por sexo ou etnia. Após 
1960, a SED foi classificada em 6 tipos principais, dentre os quais estão: tipo I e II ou tipos clássicos, tipo 
III ou de hipermobilidade, tipo IV ou vascular, tipo VI ou cifoescoliose e tipo VII ou artrocalasia. Nos tipos 
mais prevalentes foram observadas manifestações orais, tais como: hipermobilidade da ATM, fragilidade 
de mucosa, câmara pulpar de formato anormal, rápida perda da inserção periodontal, entre outras. Como a 
Síndrome de Ehlers-Danlos manifesta-se em diferentes regiões do organismo, seu tratamento deve ser re-
alizado em conjunto por diferentes profissionais baseados numa filosofia multidisciplinar. O objetivo deste 
estudo consistiu em realizar uma revisão de literatura atualizada acerca da SED e suas implicações orais, 
a partir de textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e PubMed, utilizando-se os seguintes 
descritores: Síndrome de Ehlers-Danlos, saúde bucal, manifestações bucais. Os autores concluem que há 
uma inter-relação clara entre a deficiência dos diferentes tipos de colágeno e as manifestações nas diferen-
tes regiões orofaciais, devendo o cirurgião-dentista se basear em tratamento sintomático, quando não for 
possível o tratamento específico e, principalmente, o preventivo.

A AÇÃO DO BIFOSFONATO DE SÓDIO E A SUA IMPORTÂNCIA NA 
ODONTOLOGIA
VIVIANE MARIA DA SILVA; MARIA CONCEIÇÃO CONSTANT BARROS; MA-
RIA CLARA BORBA ESPINDOLA; EDVAL ESPINDOLA JÚNIOR; THAGO LUIZ 
DE ALMEIDA SILVA
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:viviodracir@hotmail.com

Palavras-chave: bifosfonatos de sódio; doenças ósseas; necrose

O objetivo do presente trabalho é explanar sobre a ação da substância medicamentosa, Bifosfonato de 
Sódio, pois o seu entendimento influencia totalmente no plano de tratamento odontológico do paciente que 
faz uso do mesmo. O bifosfonato de sódio é utilizado no tratamento de doenças ósseas como: osteoporose, 
hipercalcemia, doença de Paget, entre outras. O BFS pode ser administrado por duas vias, oral e venosa, 
esta substância promove uma interação medicamentosa com estruturas orgânica como o osteoclasto, fa-
zendo com que haja um aumento da densidade mineral, acarretando em uma não proliferação vascular 
resultando assim na necrose óssea. Sabe-se que através da via oral os resultados tendem a ser tardios se 
comparados com os de via venosa. A ação descrita agrava-se nos ossos maxilares e mandíbula devido a 
cirurgias odontológicas. Foi realizada uma revisão bibliográfica onde, os artigos científicos selecionados 
visavam esclarecer o mecanismo de ação do BFS com estruturas orgânicas ósseas para tratamento de pa-
tologias e a sua interação com a maxila e mandíbula, onde é desencadeado um processo de necrose, sendo 
este acelerado por intervenção do cirurgião-dentista. Concluímos que o Bifosfonato de Sódio possui suas 
indicações medicamentosas, porém para evitar uma maior incidência devem-se evitar tratamentos cirúrgi-
cos odontológicos em pacientes que fazem uso deste medicamento bem como para um atendimento integral 
destes, faz-se necessário uma equipe multidisciplinar. E que outras pesquisas devem ser efetuadas para 
auxiliar no melhor emprego deste medicamento.

HIPERPLASIA GENGIVAL MEDICAMENTOSA
VIVIANE MARIA DA SILVA; MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA; EDVAL ES-
PINDOLA JÚNIOR; FABIANA MOURA DA MOTTA SILVEIRA; JERLÚCIA CA-
VALCANTI DAS NEVES
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:viviodracir@hotmail.com

Palavras-chave: hiperplasia gengival; higiene oral; estética

A hiperplasia gengival medicamentosa refere-se ao aumento de volume gengival devido à produção exage-
rada de matriz extracelular, principalmente o colágeno. Porém o grau de aumento gengival irá depender da 
susceptibilidade e higiene oral do paciente. Algumas drogas atuam como desencadeadoras dessa patologia 
e pertencem ao grupo de anticonvulsivantes, imunossupressores, e bloqueadores de canais de cálcio, sendo 
elas: fenitoína, ciclosporina e nifedipina. Estas duas últimas amplamente utilizadas por pacientes submeti-
dos a transplante de órgão, pois uma faz com que o paciente não rejeite o novo órgão e a segundo auxilia 
a não retenção de líquido. Este trabalho tem como objetivo esclarecer como ocorre a hiperplasia gengival 
induzida por medicamentos, e quais tipos de drogas estão frequentemente associadas a este crescimento 
gengival. Assim foi realizada uma revisão de literatura onde se enfatizou a ação de medicamentos induto-
res da hiperplasia gengival, fazendo com que o cirurgião-dentista tenha o conhecimento de diferenciação 
no diagnóstico e tratamento decorrente das reações frente a diferentes drogas neste tipo de hiperplasia 
gengival por gerar comprometimento funcional e estético ao indivíduo acometido. Concluímos que a hi-
perplasia gengival medicamentosa não acomete  todos os pacientes que fazem uso das medicações citadas 
anteriormente, reforçando a existência de natureza multifatorial, porém deve-se ressaltar a importância do 
tratamento multiprofissional (cirurgião-dentista/médico) para que se possa intervir de forma preventiva e 
diminuir os efeitos colaterais dessas medicações em cavidade bucal.

A RELAÇÃO ENTRE O TABAGISMO E A DOENÇA PERIODONTAL: REVISÃO 
DE LITERATURA
AMANDA MARIA BRAZIL; AMANDA ACIOLI DE MELO; THIAGO MATOS 
ALBUQUERQUE
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:nanabrazil@hotmail.com

Palavras-chave: tabagismo; doença periodontal; medicina oral

Dados da ANVISA mostram que há aproximadamente 1.3 bilhões de fumantes no mundo, sendo destes, 
30 milhões apenas no Brasil. O cigarro é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o maior 
responsável pela morte evitável em todo o mundo. O consumo do cigarro além de diversos problemas sistê-
micos pode levar a problemas de nível odontológico, sendo um dos principais fatores de risco para diversos 
tipos de câncer da cavidade oral e podendo gerar um aumento na frequência e gravidade quando em relação 
a problemas nas estruturas de suporte dentário. O fumo e as substâncias presentes no cigarro alteram a flora 
bacteriana oral do organismo bem como levam a uma vasoconstricção local, mascarando a presença da 
doença periodontal no indivíduo fumante. Estudos demonstram que tanto as substâncias contidas no cigarro 
quanto o próprio calor disseminado para a cavidade oral durante o ato de fumar são fatores de risco para 
o desenvolvimento dessas doenças. Outro fator importante é que  tratamentos existentes para combater as 
doenças periodontais são menos eficazes nos pacientes fumantes, do que em pacientes que não fumam o 
que vale ressaltar com isso é, então, que a interrupção do hábito pode reverter os efeitos negativos que o 
cigarro provoca sobre os tecidos orais. Sendo então o tabagismo um problema de ordem pública viemos por 
meio de uma revisão de literatura analisar a relação entre o uso do tabaco e a doença periodontal, avaliando 
assim sua interferência na manifestação ou agravamento na doença.

  
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS AUXILIARES NA REMOÇÃO DA PLACA 
BACTERIANA
GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA1; LORENA PRAZERES DE ASSIS1; ANA 
PAULA FERREIRA DE ASSIS2; ANA CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gaga_lima@hotmail.com

Palavras-chave: placa bacteriana; biofilme; clorexidina

A placa bacteriana, ou o biofilme, apresenta-se como uma massa densa, não calcificada, estruturada, cons-
tituída por microorganismos envolvidos numa matriz de polissacarídeos bacterianos e glicoproteínas sa-
livares, firmemente aderida aos dentes e outras superfícies duras presentes na cavidade oral. O controle 
mecânico diário, realizado através da escovação e do uso do fio dental, muitas vezes, não é eficiente na 
remoção desta placa, sendo necessário um mecanismo auxiliar. É nesse momento onde se destacam os 
agentes químicos, os quais podem ser encontrados em forma de géis, vernizes, soluções, ou incorporados 
nos dentifrícios. Assim, o presente trabalho teve como objetivo levantar uma discussão sobre cada um 
destes agentes, suas características, mecanismos de ação, assim como vantagens e desvantagens quando 
comparados entre si. A pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica em bases de dados nacionais e 
internacionais, publicadas nos últimos 5 anos, a fim de esclarecer dúvidas sobre o assunto. Por fim, foi ob-
servado que a Clorexidina possui o maior poder antibacteriano, mas o controle mecânico ainda é superior a 
qualquer outra forma de remoção de placa. Diante deste fato, cabe ao cirurgião-dentista o dever de informar 
e conscientizar o paciente quanto à importância e à necessidade de manter uma boa higiene oral baseada em 
uma escovação eficiente e, quando necessário, associar esta escovação a métodos auxiliares, como é o caso 
das soluções químicas para bochechos, que é o método mais comumente utilizado.
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P403 CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL EM PACIENTE COM SORRISO GENGI-
VAL – RELATO DE CASO
BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; ELMA MARIANA VERÇOSA DE MELO SIL-
VA; NÁDIA CRISTINA DA CRUZ DELGADO; VALDER BARBOZA GOMES; 
LISANDRA GOMES DE PAULA; ROBSON AURÉLIO SILVEIRA DE QUEIROZ
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bruna_paloma@msn.com

Palavras-chave: gengivectomia; gengivoplastia; estética dentária

Os padrões atuais da sociedade valorizam um sorriso bonito e harmonioso e, por isso é cada vez maior a 
procura por profissionais da Odontologia em busca de um tratamento estético para correção de imperfeições 
dentárias. A exigência estética na prática odontológica é uma realidade que não se limita aos tratamentos 
restauradores. O estabelecimento de um padrão gengival fisiológico, com margem biselada e devidamente 
esculpida, é essencial para a manutenção da saúde periodontal e contribui no aprimoramento da estética 
bucal. O sorriso gengival é, sem dúvida, uma das principais queixas de pacientes que procuram o consultó-
rio odontológico já que tal situação acaba por influenciar sua vida pessoal, social e profissional. O sucesso 
da terapia está diretamente relacionado ao correto diagnóstico, a um plano de tratamento adequado e ao 
conhecimento técnico do profissional. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico 
de tratamento de sorriso gengival a partir da utilização da técnica de gengivoplastia que alterou a relação 
dentogengival, possibilitando um sorriso estético. O presente caso é de uma paciente do sexo feminino, 31 
anos, que compareceu à Clínica de Periodontia da Universidade Federal de Pernambuco relatando grande 
desejo na correção do seu sorriso, já que a mesma queixava-se de comprometimento estético após conclu-
são de tratamento ortodôntico. Após exames periodontais de rotina, constatou-se profundidade de sonda-
gem e nível de inserção adequados para a indicação da técnica da gengivoplastia. Seguido o procedimento 
cirúrgico, a paciente passou por um período de 6 meses de acompanhamento, com resultados satisfatórios, 
obtendo-se um nível gengival mais apical sem exposição radicular. Assim, conclui-se que o correto diag-
nóstico da causa e a adequada seleção da técnica cirúrgica para a correção do sorriso gengival é de funda-
mental importância para o sucesso do tratamento, além de devolver função, estética e conforto ao paciente.

GRANULOMA PIOGÊNICO NA GRAVIDEZ – RELATO DE CASO CLÍNICO
DIOGO PEREIRA CRATEUS; ROSEANE FREIRE CASTRO; LAISA MINELE AL-
VES MACÊDO; CLÁUDIA CRISTINA BRAINER DE OLIVEIRA MOTA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:diogocrateus@gmail.com

Palavras-chave: diagnóstico; granuloma piogênico; gravidez

O Granuloma Piogênico (GP) é uma lesão bucal de natureza não neoplásica resultante de irritantes locais. 
É frequente sua ocorrência em mulheres gestantes, quando os termos “tumor ou granuloma gravídico” são 
empregados, em que os níveis hormonais elevados afetam diretamente a microcirculação, acentuando o 
edema, com maior tendência ao sangramento, eritema intenso e certa tendência hiperplásica. Caracteriza-
-se como uma lesão séssil ou pediculada, de cor vermelho brilhante que emerge usualmente da papila 
interdental, mais frequente na maxila e face vestibular da região anterior, com tamanho variando de poucos 
milímetros a 2 ou 3cm. O presente relato objetiva apresentar um caso clínico de uma paciente do gênero 
feminino, melanoderma, 39 anos, na 32ª semana de gestação, que compareceu à Clínica de Periodontia da 
UFPE queixando-se de sangramento gengival durante a escovação e mobilidade dental. No exame clínico 
observou-se uma lesão na região de pré-molares (14 e 15) envolvendo gengiva inserida e palato duro, exo-
fítica, pediculada, de superfície rugosa, indolor, sangrante ao toque e consistência fibrosa. Foram fornecidas 
instruções sobre os cuidados de higiene bucal e proservação durante o último trimestre da gestação já que 
a lesão não comprometia a função e a estética. Após 4 meses ao parto, não havendo involução da lesão, 
optou-se pela excisão cirúrgica com o laser de alta potência Nd:YAG (neodímio:ítrio-alumínio-granada). 
A peça cirúrgica foi enviada para processamento histopatológico no Laboratório de Histopatologia Oral 
da UFPE, em que se observou nos cortes microscópicos uma massa de tecido conjuntivo de granulação, 
espaços vasculares neoformados e epitélio pavimentoso estratificado com ulceração e membrana fibrino-
-purulenta compatíveis com GP. A paciente foi acompanhada por seis meses, sem recidiva da lesão. Diante 
desse caso, evidencia-se a importância da adoção de protocolos de atenção odontológica a pacientes grávi-
das, incluindo o conhecimento do GP.

PERIODONTITE AGRESSIVA LOCALIZADA
DIÊGO JACKSON DE SOUZA SILVA; THALITA AUGUSTA AMORIM SAN-
TOS; THIAGO ALLISON SALES DAMASCENO; CASSIANA MARIA DA SILVA; 
JARDESON JOAQUIM BEZERRA; ARNOLDO VASCONCELOS DE ALENCAR 
FILHO
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:diegoj91@hotmail.com

Palavras-chave: periodontite agressiva localizada; presente em jovens; primeiros molares e incisivos

Estudo realizado nos Estados Unidos em crianças com idade entre 5 e 17 anos demonstrou uma prevalência 
de 0,53% para a forma localizada e 0,13% para a forma generalizada. A periodontite agressiva localizada 
tem seu início caracteristicamente por volta dos 12 anos de idade e possui uma forte tendência familial. 
A Academia Americana de Periodontia determinou certas características à periodontite agressiva genera-
lizada. Essa se caracteriza por afetar alguns dentes, normalmente primeiros molares e incisivos, com en-
volvimento de não mais do que dois dentes. Além disso, ela acarreta uma inflamação menor ou até mesmo 
inexistente e uma perda óssea mais lenta quando comparada com a variante generalizada. Tipicamente, 
observa-se quantidade mínima de placa e cálculo, no entanto placa subgengival está presente em todas as 
raízes afetadas. A forma localizada afeta apenas os tecidos periodontais em um ou mais dos dentes decídu-
os, mostrando, por vezes, apenas sinais clínicos moderados de inflamação, mas em associação com bolsas 
profundas e perda óssea localizada. O Actinobacillus actinomycetemcomitans parece ser o patógeno mais 
comumente encontrado na periodontite agressiva localizada, pois se encontra em mais de 90% dos casos. 
Radiograficamente, a região dos primeiros molares revela reabsorção óssea vertical que frequentemente 
é bilateral e simétrica. Nos casos clássicos, uma zona radiolúcida em forma de arco é observada desde a 
face distal do segundo pré-molar até a face mesial do segundo molar. É comum que se ocorra mobilidade e 
migração de dentes. Caso o tratamento não seja adequado, o processo inflamatório progride até a perda do 
dente e, em cerca de um terço dos casos, ocorre progressão para a doença mais generalizada.

 

PERIODONTITE E OBESIDADE: HÁ UMA ASSOCIAÇÃO SEGUNDO A 
LITERATURA?
EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO1; FLÁVIO ROBERTO GUERRA 
SEABRA1; JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO1; GLISSIA GISSEL-
LE ALVES2; OLÍVIA PINHEIRO DA CÂMARA MARTINS CASTRO1; CARLOS 
FREDERICO DE MORAES SARMENTO1 
1.UNIVERSIDADE POTIGUAR, NATAL, RN, BRASIL; 2.FACULDADE ASCES, 
CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:eduardosergio84@gmail.com

Palavras-chave: obesidade; periodontite; fatores de risco

A associação entre obesidade e doença periodontal apresentou seus primeiros resultados em um estudo expe-
rimental (1977), evidenciando uma associação significativa para a severidade da doença periodontal em ratos 
obesos. Os vários trabalhos que se propuseram a avaliar um possível “elo” entre periodontite e obesidade, 
trazem resultados que geralmente aventam a real hipótese da existência desta ligação, contudo muitos artigos 
trazem a ressalva que uma ou mais variáveis de suas metodologias não possuem associação significante, 
sugerindo estudos mais específicos. Objetiva-se discutir os achados da literatura acerca da possível associação 
entre periodontite e obesidade, por meio de uma revisão literária em artigos científicos (bibliotecas Scopus e 
Science Direct), dissertações e teses. Faixa etária e gênero são fatores que podem apontar propensão à referida 
associação em determinadas populações. Outras variáveis com resultados controversos relacionam-se ao mé-
todo de avaliação periodontal e/ou antropométrico; os estudos que mais defendem a associação significante 
entre obesidade-periodontite pautam suas principais conclusões no aumento da profundidade de sondagem 
das bolsas periodontais e do risco de periodontite, sendo índice de massa corpórea e relação cintura-quadril 
as principais mensurações de adiposidade relacionadas com os piores indicadores da doença periodontal. 
Vale frisar que existem pesquisas que não encontraram nenhuma associação significativa. Conclui-se que a 
investigação dessa possível associação utilizando um ou poucos testes antropométricos, não os associando, 
pode gerar resultados não tão conclusivos; a possibilidade de emprego de um número maior de técnicas an-
tropométricas associadas pode fornecer maior fidelidade da problemática em questão; ressaltasse que, outros 
parâmetros, como a influência de fatores sistêmicos e hábitos (como o diabetes melito e o tabagismo, respec-
tivamente), podem “mascarar” os reais resultados de uma pesquisa.

DENTÍSTICA E PERIODONTIA: ASSOCIANDO ESPECIALIDADES EM BUSCA 
DA EXCELÊNCIA ESTÉTICA – RELATO CLÍNICO
GILLIENE BATISTA FERREIRA DA COSTA; JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE 
MACÊDO; GILLIANE BATISTA FERREIRA DA COSTA; ALISSON GUEDES 
PESSOA; GABRIELA LUNA SANTANA GOMES; FERNANDO LUIZ TAVARES 
VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gillienecosta@yahoo.com.br

Palavras-chave: gengivoplastia; diastema; estética

Além da cor, textura, posição e forma dos elementos dentais, a saúde gengival, assim como seu adequado 
relacionamento com a estrutura dental, é fundamental para a obtenção da estética. Quando há ausência de 
algum desses componentes, a associação entre diversas especialidades da Odontologia pode ser realizada 
com o intuito de se conseguir um tratamento que satisfaça às expectativas do paciente. Este trabalho teve 
como objetivo relatar um caso clínico de restabelecimento estético por meio de procedimento cirúrgico 
periodontal associado ao fechamento de diastemas com resina composta. Paciente do gênero feminino, 
28 anos, procurou a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, queixando-se de 
“dentes curtos e separados”. Foi realizado inicialmente a gengivoplastia. Após proceder à anestesia local 
com mepivacaína 2% (Dentsply®), realizaram-se medições em fundo de sulco gengival clínico, as quais 
foram transferidas para a face externa da gengiva inserida. Incisões em bisel interno e intrassulculares 
foram feitas, as quais possibilitaram a remoção do colar de gengiva em excesso. Verificou-se que o espaço 
biológico estava preservado em todas as áreas, não sendo necessária a realização de osteotomia. As suturas 
das papilas interdentais foram removidas após 7 dias. Após 4 meses da cirurgia, o fechamento do diastema 
foi realizado, seguindo-se os seguintes passos clínicos: seleção da cor da resina, isolamento absoluto do 
campo operatório, profilaxia com pedra-pomes e água, aplicação do ácido fosfórico 37%, aplicação do 
sistema adesivo (Single Bond/ 3M ESPE®), inserção da resina composta (Z350/3M ESPE® – na cor A2), 
ajuste oclusal, acabamento e polimento. A associação de diferentes especialidades odontológicas é extre-
mamente válida para a obtenção da estética e de um sorriso harmônico.

RESTOS EPITELIAIS DE MALASSEZ: FATOR COADJUVANTE NA MANUTEN-
ÇÃO DO LIGAMENTO PERIODONTAL (REVISÃO DE LITERATURA)
GLEYSON KLEBER DO AMARAL SILVA1; DANIELLE FERREIRA SOBRAL DE 
SOUZA1; RENAN MACEDO CUTRIM1; SHIRLENE PAULA TAVARES PONTES1; 
ALYNNE ROBERTA AGUIAR DE SIQUEIRA2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:gleyson.amaral@hotmail.com

Palavras-chave: restos epiteliais de malassez; secreção de mediadores; ligamento periodontal

Os Restos Epiteliais de Malassez (REM) são derivados da fragmentação por apoptose da Bainha Epitelial 
de Hertwig, permanecendo em forma de cordões epiteliais dispostos, tridimensionalmente, em forma de 
cesta de basquete ao longo da raiz dentária. Foram descritos inicialmente por Serres (1809), que acredi-
tava no seu desaparecimento na fase adulta. Porém, Malassez (1885) insistia na permanecia pelo resto da 
vida, como é comprovado. Reeve (1960) relatou que a sua incidência diminuiu com o avanço da idade. 
Por muitos anos, acreditou-se que os REM eram células latentes associadas à gênese de cistos e tumores. 
Contudo, Löe e Waerhaug (1961) sugeriram que este epitélio produziria hormônios que poderiam prevenir 
a anquilose dental. Eles realizaram um estudo de reimplante dentário em animais e observaram que os 
REM estavam presentes nas áreas de neoformação de Ligamento Periodontal (LP) normal, e ausentes nas 
áreas onde o ligamento manteve-se desorganizado ou anquilosado. Brunette et al. (1979) comprovaram que 
os REM secretam vários tipos de proteínas, peptídeos e prostaglandinas, mediadores da reabsorção óssea. 
Dolce et al. (1994) estudaram os efeitos da secreção de Fator de Crescimento Epitelial (EGF) pelos REM 
no LP, resultando na ativação de osteoclástos e reparo do ligamento. Kvinnsland et al. (2000) avaliando 
histologicamente os REM observaram diferentes tipos de células de tecido epitelial e incluíram células 
neuroendócrinas. Fujiyama et al. (2004) avaliaram as mudanças nos tecidos após denervação do Alveolar 
Inferior de ratos e observaram redução dos REM após uma semana e anquilose após seis semanas, o que 
sugere papel importante na manutenção do espaço periodontal. Com base na literatura pesquisada, conclu-
ímos que os REM são grupos celulares secretores de mediadores clásticos e, enquanto presentes exercem 
importância fundamental na manutenção do LP, evitando a anquilose dentária.
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P409 TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA TRATAMENTO DO SORRISO GENGIVAL
GUSTAVO LINS ESPÍNOLA1; JOSÉ SODSON SABIÁ FILHO1; JOSÉ UMBERTO 
A. DE LIRA FILHO1; FREDERICO MUNIZ SAMPAIO SOBREIRA2

1.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 
2.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-FOP, CAMARAGIBE, 
PE, BRASIL.
e-mail:gustlins@hotmail.com

Palavras-chave: cirurgia plástica periodontal; periodontia; sorriso

A odontologia estética vem crescendo muito nos últimos tempos. A busca por um sorriso belo, bem con-
tornado anatomicamente e harmonioso é uma realidade que não podemos ignorar na sociedade atual. A 
evolução contínua e o refinamento das técnicas terapêuticas desenvolvidas, principalmente para melhorar 
a estética dentofacial, abriram novas perspectivas de tratamento. Pacientes que apresentam “sorriso gengi-
val”, cuja linha de sorriso é alta e possuem dentes anteriores curtos, expôem uma larga zona de tecido gen-
gival, promovendo uma discrepência na estética do sorriso. Tal caracterítica pode ter muitas causas, entre 
elas, a erupção passiva alterada, crescimento excessivo da maxila, hiperplasia de gengival inflamatória por 
acúlmulo excessivo de biofilme, displasia esquelética ou ainda um lábio superior curto. Com o diagnóstico 
correto dos fatores etiológicos da coroa clínica curta e um planejamento adequado da terapia periodontal, 
é possível corrigir essas discrepâncias. O objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos periodontais que 
devem ser observados quando se decide pela realização de procedimentos estéticos gengivais; e ainda, de-
mostrar um caso clínico, onde uma técnica de cirurgia plástica periodontal foi empregada. O conhecimento 
desta, tenta despertar no público acadêmico e graduado, o interesse pela plástica gengival como tratamento 
reabilitador para pacientes com esse tipo de problema, além de instruirmos quando nos depararmos com 
esta situação na clínica odontológica.

TRANSTORNOS ALIMENTARES E CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL: UMA 
ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NACIONAIS
TATIANA PAULA SILVA1; JULIANA LOURENÇO VERAS2; ROSANA CHRISTI-
NE CAVALCANTI XIMENES2; EVERTON BOTELHO SOUGEY2

1.UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tatianapss2@gmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; transtornos da alimentação; comportamento alimentar

Os transtornos alimentares podem desencadear diversas alterações na saúde geral do indivíduo, como acen-
tuadas flutuações de peso, sequelas psicológicas e complicações metabólicas. Outros aspectos como as 
condições alteradas de saúde bucal também são encontradas em pacientes com transtornos, que podem, 
por sua vez, dificultar ainda mais o processo alimentar. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 
analisar as publicações brasileiras acerca dos transtornos alimentares, destacando as pesquisas que os asso-
ciaram à presença de alterações nas condições de saúde bucal. Trata-se de uma revisão de literatura, con-
duzida nas bases de dados eletrônicas Lilacs e scielo e lista de referência dos artigos identificados, na qual 
se incluíram documentos na língua portuguesa, publicados entre 1979 e 2011, cujos resumos estivessem 
disponíveis para consulta. O período da coleta de dados compreendeu os meses de setembro a novembro de 
2011. Os seguintes descritores foram utilizados: “transtornos da alimentação”, “comportamento alimentar”, 
“anorexia nervosa”, “bulimia”, “saúde bucal”, “erosão dentária”. Foram encontrados 6 artigos. Os artigos 
se diferenciaram quanto à sua estrutura, podendo ser organizados em revisões de literatura e um artigo 
original. Verificou-se que todos os artigos encontrados evidenciaram que os transtornos alimentares oca-
sionam problemas como erosão dentária, aumento do número de cáries, mucosites, queilites e gengivites. 
Como problemas bucais secundários podem ocorrer ainda a hipertrofia das glândulas salivares e redução 
do pH salivar. Por fim, evidenciou-se a importância da contribuição do cirurgião-dentista no diagnóstico e 
tratamento dos pacientes com transtornos alimentares, através do conhecimento dos sinais e sintomas desta 
doença, promovendo, assim, um tratamento de atenção integral.

INTEGRAÇÃO DA ODONTOLOGIA ESTÉTICA (FACETA DIRETA) E PERIO-
DONTIA (GENGIVECTOMIA) – RELATO DE CASO CLÍNICO
LAISA MINELE ALVES MACÊDO; DIOGO PEREIRA CRATEUS; ROSEANE 
FREIRE CASTRO; EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; EDUARDO BOR-
GES DA COSTA LEITE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lalinha_minele@hotmail.com

Palavras-chave: gengivectomia; faceta direta; dentes anteriores

Sabe-se que a manutenção da boca em perfeitas condições de saúde (funcional e estética) é um requisito 
indispensável a qualquer pessoa. Com isso algumas pessoas têm o receio de sorrir por terem restaurações 
desgastadas, gengiva ‘crescida’ e dentes amarelados. A integração da Odontologia Estética e Periodontia 
para o tratamento desses pacientes é a chave para o sucesso deste. Muitas vezes, no consultório odontoló-
gico, nos deparamos com situações nas quais o paciente irá precisar da associação de especialidades para o 
seu tratamento. É recorrente o caso no qual o paciente além de precisar de um novo tratamento restaurador, 
também precise aumentar a margem para inserção do material, precisando assim da realização de retirada 
de gengiva por sobre o local. Neste momento é muito importante que o cirurgião-dentista saiba resolver o 
problema em uma única sessão. Este trabalho irá relatar o caso clínico de uma paciente que compareceu 
à Clínica Integrada da UFPE, com queixa principalmente estética, relatando possuir vergonha ao sorrir, 
apresentando restaurações no elemento dentário 11, com alterações de coloração e sinal de infiltração. 
Sendo realizada gengivectomia por apresentar gengiva sobre a cavidade, após retirada das restaurações 
ásperas, infiltradas e coradas. Foi realizada faceta direta em resina fotopolimerizável na mesma sessão. O 
cirurgião-dentista deve estar bem preparado frente aos problemas bucais de seus pacientes e ser capaz de 
solucioná-los da melhor forma integralizando especialidades e provendo o melhor tratamento. 

DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES MELLITUS: UMA ANÁLISE 
CORRELACIONAL.
ALLAN DIEGO CAVALCANTI VASCONCELOS ARAGÃO; LEONARDO BRA-
SIL MARECHAL; RIBELLY MIRNA FREIRE DE FARIAS; RICHELLY MILENA 
FREIRE DE FARIAS; FILIPE PAIVA CORRÊA DE MELO; MARIA REGINA AL-
MEIDA DE MENEZES
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:allandiegoaragao@hotmail.com

Palavras-chave: periodonto; diabetes; correlação

O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pela falta absoluta ou parcial de insulina, que 
resulta em um defeito na utilização de carboidratos e alteração no metabolismo dos lipídios e proteínas. 
Essa doença pode ser classificada em tipo 1, onde existe a destruição das células betas do pâncreas respon-
sáveis pela produção do hormônio, e tipo 2 onde as células do individuo apresentam resistência ao mesmo 
e podem exibir uma diminuição parcial na sua secreção. De acordo com a duração do diabetes uma série de 
complicações sistêmicas pode surgir. Algumas das mais conhecidas são: demora na cicatrização de feridas, 
microangiopatia, neuropatia, nefropatia e etc. Em 1993 a OMS incluiu a doença periodontal nessa listagem, 
sendo que essa é a manifestação odontológica mais comum, estando presente em 75% destes pacientes. A 
associação entre essas duas condições vem sendo estudada há mais de três décadas, e atualmente existem 
evidências cientificas que dão base a essa hipótese. O risco aumentado da periodontite em pacientes dia-
béticos está associado a múltiplos fatores, como idade do paciente, controle metabólico, tempo de duração 
do diabetes, presença de placa bacteriana/cálculo. A proposta deste trabalho é analisar a correlação entres 
essas patologias ressaltando os mecanismos que tentam explicar a maior suscetibilidade dos pacientes dia-
béticos à doença periodontal, evidenciando as condutas indicadas a serem tomadas pelo cirurgião-dentista, 
e ressaltando a importância do diálogo mais efetivo entre odontologia e medicina, elevando os índices de 
sucesso terapêutico. 

RELEVÂNCIA DO CUIDADO BUCAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UNI-
DADES DE TERAPIA INTENSIVA
NATHALIA DE MIRANDA LADEWIG; MARIA CARLLA AROUCHA LYRA; 
AILA FONTES CARACIOLO ALBUQUERQUE; MARIA ELEONORA DE ARAÚ-
JO BURGOS
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:nathalia_ldw@hotmail.com

Palavras-chave: uti; saúde bucal; infecçôes hospitalares

Pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), também denominados de pacientes crí-
ticos, devem receber - como o próprio nome sugere - cuidados especiais e constantes, não só para tratar 
o problema que o levou à internação, mas também para cuidar dos demais órgãos e sistemas, que podem 
sofrer alguma deterioração prejudicial para sua recuperação e prognóstico. Nessa perspectiva de cuidados, 
a higiene oral adequada destaca-se, dada a inter-relação entre doenças bucais e sistêmicas, além da sensação 
de bem-estar propiciada pela cavidade oral higienizada. Objetivando-se avaliar a importância do cuidado 
bucal em pacientes internados em terapia intensiva e sua repercussão no estado clínico geral dos mesmos, 
foi elaborada esta revisão bibliográfica através de artigos, livros e periódicos. A limpeza bucal deficiente 
em pacientes críticos otimiza as condições de crescimento bacteriano e ainda está associada a alterações 
bucais significativas como mudança na microbiota oral e alterações da mucosa, saliva e epitélio orofarín-
geo. Esses fatores favorecem o estabelecimento de infecções locais, principalmente as periodontopatias as 
quais podem agravar a condição sistêmica do paciente ou favorecer o aparecimento de novas doenças, em 
especial as respiratórias. Alguns autores afirmam que a melhor prevenção é a remoção mecânica da placa 
pela escovação, pelo uso do fio dental e por outros meios de higiene. O cuidado com a saúde bucal contribui 
para a prevenção de infecções hospitalares, diminuindo o uso de medicamentos pelo paciente crítico e o 
tempo de internação, colaborando de forma efetiva para o seu bem estar e recuperação.

O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE NO TRATA-
MENTO DA DOENÇA PERIODONTAL - UMA REVISÃO DE LITERATURA
RAFAEL RODRIGUES FIALHO; FERNANDO ANTONIO ANDRADE; MARIA 
REGINA ALMEIDA DE MENEZES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO- UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO- FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:rafaelrf89@gmail.com

Palavras-chave: terapia fotodinâmica; doença periodontal; tratamento

A terapia fotodinâmica (PDT) é uma modalidade de fototerapia onde três fatores atuam concomitantemen-
te. O fotossensibilizador, uma fonte de luz e o oxigênio que reagem entre si por mecanismos específicos, 
induzindo a inviabilização das células de microorganismos. Esta terapia vem sendo muito estudada para 
encontrar uma alternativa no controle da seleção de cepas bacterianas resistentes, devido ao uso indiscri-
minado de antibióticos e antissépticos locais. Também poderá ter aplicabilidade na Odontologia, como 
na periodontia. O objetivo desta será realizar uma revista da literatura sobre PDT, abordando os tipos de 
fotossensibilizadores, lasers, corantes mais utilizados e sua efetividade. Verificar também as indicações, 
vantagens e desvantagens desta terapia na periodontia. O uso da PDT em periodontia está documentado em 
diversos estudos que mostram sua efetividade contra bactérias periodontopatogênicas com o uso dos coran-
tes azul de toluidina-O (TBO) e azul de metileno (AM), associados ao laser de He-Ne, e do corante ftalocia-
nina dissulfonada de alumínio, com o laser de diodo com emissão infravermelha. Alguns estudos relataram 
que associação da LILT com corantes fotossensibilizadores, por exemplo, o TBO e azul de metileno, foram 
efetivos na redução de bactérias periodontopatogênicas. De uma forma geral, pode-se concluir que na 
periodontia há evidências promissoras na realização de estudos controlados para comprovar os efeitos 
benéficos da utilização da PDT coadjuvante ao tratamento periodontal convencional. Diminui-se a necessi-
dade de retalhos e o tempo de tratamento, aumentando, assim, o conforto ao paciente. Diminui-se o risco de 
bacteremia e com isto se torna uma alternativa para o uso indiscriminado de antibióticos. Durante a fase de 
manutenção, o uso da PDT age sobre o biofilme sem haver a necessidade da remoção de dentina radicular.
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P415 GENGIVITE: SINAL E SINTOMAS
ROBSON HENRIQUE DE FREITAS OLIVEIRA1; JARDESON JOAQUIM BEZER-
RA2; ANA RAQUEL ROCHA2; PEDRO IGOR FERREIRA2; JESSICA LHAIS LIMA 
DA SILVA1; FRANCISCO OTÁVIO CARDOSO DE GOIS1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:oliveira_henrique_@hotmail.com

Palavras-chave: gengivite; inflamação na gengiva; acúmulo de biofilme

A gengivite é uma inflamação da gengiva - é o estágio inicial da doença da gengiva e a mais fácil de ser 
tratada. A causa direta da doença é a placa - uma película viscosa e sem cor, de bactérias, que se forma, de 
maneira constante, nos dentes e na gengiva. Se a placa não for removida pela escovação e uso de fio dental 
diários, ela produz toxinas (venenos) que irritam a mucosa da gengiva causando a gengivite. Neste estágio 
inicial da doença da gengiva, os danos podem ser revertidos, uma vez que o osso e o tecido conjuntivo que 
segura os dentes no lugar ainda não foram atingidos. Entretanto, se a gengivite não for tratada, ela pode evo-
luir para uma periodontite e causar danos permanentes aos dentes e mandíbula/maxilar. Os sintomas clássi-
cos da gengivite incluem gengivas vermelhas, inchadas e sensíveis que podem sangrar durante a escovação. 
Outro sintoma de doença é o recuo ou retração da gengiva, conferindo aos dentes uma aparência alongada. 
A doença da gengiva pode formar bolsas entre os dentes e a gengiva, onde se acumulam restos de comida 
e placa. Algumas pessoas têm mau hálito frequente ou sentem gosto ruim na boca, mesmo se a doença não 
estiver em estágio avançado.Uma das principais armas para evitar a gengivite é ter simplesmente uma boa 
escovação e usar corretamente o fio dental.  A gengivite pode ser tratada nos primeiros estágios, de modo 
geral, podem ser revertidos por meio da escovação e do uso de fio dental corretos. Uma boa saúde bucal 
ajudará a evitar que a placa se forme, ou então uma limpeza profissional pelo seu dentista ou higienista é a 
única forma de remover a placa que se formou e endureceu, formando o tártaro. Seu dentista fará a limpeza 
ou raspagem de seus dentes para remover o tártaro acima e abaixo da linha da gengiva. Se o seu problema 
for muito sério, pode-se realizar um procedimento para aplainar a raiz nas suas partes mais profundas. Este 
procedimento ajuda a suavizar as irregularidades.

CIRURGIA DE SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO AO AUMENTO DE COROA 
CLÍNICA COM FINALIDADE PROTÉTICA
ANA RAQUEL ROCHA; MABEL CRISTINA PAIVA MACHADO DA SILVA; RE-
NATO DE VASCONCELOS ALVES; MARIA TEREZA MOURA DE OLIVEIRA 
CAVALCANTI; NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA
FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; .
e-mail:ana_quel_@hotmail.com

Palavras-chave: sorriso gengival; aumento de coroa clinica; prótese fixa

A procura pela estética é uma realidade constante nos consultórios odontológicos na atualidade, e essa exce-
lência é apenas obtida a partir de técnicas protéticas adequadas e o avanço no desenvolvimento de materiais 
restauradores. Algumas vezes mesmo empregando avançadas técnicas restauradoras, a harmonia do sorriso 
pode ficar comprometida pela falta da chamada “estética rosa”, responsável pelo contorno estético. O equi-
líbrio entre a “estética rosa” e a “estética branca”, é o que se almeja no tratamento para alcançar a satisfação 
requerida pelo paciente. Procedimento comum na manipulação dos tecidos gengivais é o aumento de coroa 
clínica com finalidade estética, que é utilizada quando o paciente apresenta dentes com coroas anatômicas 
não totalmente visíveis, ou seja, a coroa clínica está menor do que a coroa anatômica, causando assim uma 
falsa impressão de dentes curtos e tem como consequência o sorriso gengival. Neste caso clínico, uma pa-
ciente do sexo feminino, 38 anos, apresentou-se na Clínica de Prótese Parcial Fixa com sorriso gengival dos 
elementos 13 ao 24. O tratamento proposto foi uma cirurgia periodontal para correção de sorriso gengival 
com aumento de coroa clínica (uma vez que o elemento 11 apresentava fratura no terço cervical e o elemen-
to 24, comprometimento do espaço biológico) nos elementos restabelecendo assim harmonia e equilíbrio 
ao sorriso. O resultado estético e reabilitador foi alcançado e o acompanhamento do caso é imperioso.

BIOMIMETIZAÇÃO EM DENTES ANTERIORES: USO DE PROPORÇÃO ÁU-
REA E GUIAS DE CHU
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA1; BRUNO DE CASTRO FIGUEIRE-
DO2; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO SCHETTINI3; ANGÉLICA VERAS RO-
CHA1; GEÓRGIA PIRES DOS SANTOS MENEZES3

1.CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.IDENT, RECIFE, PE, BRASIL; 3.USINA, RE-
CIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: biomimetismo; chu; estética

O aumento da qualidade de vida, assim como a facilidade à informação de um modo geral, associada a 
“síndrome da excelência estética” que atinge grande parte dos cirurgiões-dentistas tem levado à publicação 
de muitas pesquisas com a finalidade de melhorar a qualidade de nossos materiais estéticos, na intenção 
de satisfazer nossos anseios assim como os dos pacientes. Na reconstrução dos dentes anteriores, pode-se 
lançar mão de uma enorme variação de técnicas para somar informações na busca de “perfeição” funcional 
e, consequentemente, estética. Entre os vários fatores relacionados com a estética nos dentes anteriores, as 
dimensões cérvico/oclusal e disto-lingual tomam grande importância no resultado final, associados a cor, 
brilho, translucidez, textura superficial, entre vários outros fatores. Recursos devem ser lançados como 
referências para restaurações de dentes anteriores e para tal podemos citar entre outros a régua de propor-
ção áurea e as guias de Chu para auxiliar na proporcionalização dos dentes. Por meio de casos clínicos 
objetivamos demonstrar estes recursos e técnicas para atingir um resultado estético de excelência. Desta 
forma podemos resolver problemas de diastemas, reposicionamento estético e fonético, planejamento para 
cirurgia de implantes com carregamento e estética imediata, reabilitação oral e de uma forma geral todo 
planejamento estético para dentes anteriores. Esperamos com esta apresentação melhorar a visão do profis-
sional para a exigência dos pacientes e como oferecer soluções estéticas em dentes anteriores.  

  

MUDANÇAS NOS RELACIONAMENTOS FAMILIARES FRENTE AO DIAGNÓS-
TICO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
BRUNA CAROLINE GONÇALVES DE VASCONCELOS; THAMYRES TEIXEIRA 
CAVALCANTI; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; SILVANA ORESTES CAR-
DOSO; RICARDO DIAS GONÇALVES; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:buzynhaa@hotmail.com

Palavras-chave: câncer; família; apoio psicológico

O diagnóstico de câncer causa uma série de mudanças na rotina da família do doente, fazendo com que cada 
membro desenvolva novas habilidades e tarefas no cotidiano familiar para resolver os conflitos em função 
da hospitalização e das demandas da doença nos aspectos biopsicossociais e econômicos. Em pesquisas 
de artigos da Biblioteca Virtual de Saúde, usando como descritores: impacto do câncer na família, câncer 
de cabeça e pescoço, quando o doente é a criança, entre outros, contatou-se cinco diferentes situações. Na 
primeira delas, houve fortalecimentos das relações do doente com seus familiares; tendo sido observado 
que parentes que moram longe vão ao encontro do familiar doente, com finalidade de oferecer apoio e 
demonstrar solidariedade. Com relação aos amigos, o diagnóstico de câncer faz com que a pessoa doente 
reflita acerca da autenticidade da amizade. Assim, relacionamentos mais consolidados permanecem e se 
fortalecem, enquanto laços mais frágeis se desfazem. Outra situação é quando a mulher sofre da doença, 
nesta, o parceiro teve ou comportamento de apoio, estando presente e ajudando no necessário, fortalecendo 
a relação; ou partiu para separação, traição ou afastamento. Comportamento diferente ocorreu quando o 
doente era do sexo masculino, onde na maioria dos casos a mulher era a cuidadora principal, tendo o 
papel de acompanhar em consultas, internações, ficando consequentemente sobrecarregada. O último caso 
observado foi o do doente ser a criança, onde foram vistas inúmeras mudanças no contexto familiar, dentre 
elas: grande preocupação dos pais, não dando a atenção devida aos outros irmãos, problemas financeiros, 
brigas focadas na criança. Diante do impacto que a doença causa, o tratamento psicológico foi considerado 
fundamental para ajudar a família e o doente a lidar com a nova situação.

MOLDAGEM DE NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO. RELATO DE CASO
BRUNA GUERRA VASCONCELOS; ISABEL LARISSA FARIAS BARRETO; 
NAIARA DOS SANTOS TABOSA; RÔMULO SOUZA DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:bruna923@hotmail.com

Palavras-chave: moldagem; odontologia; prótese fixa

O ato da moldagem é estabelecido como a junção de operações clínicas com o objetivo de se conseguir uma 
reprodução negativa dos preparos dentais e as áreas adjacentes. Entre os passos técnicos, os procedimen-
tos de moldagem são cruciais para a adequada adaptação da peça protética sobre os preparos realizados. 
Isto acontece também quando executamos núcleos metálicos em dentes cujos condutos são preparados e 
precisamos que o futuro pino intra-radicular se ajuste o mais possível dentro do conduto. Nesse procedi-
mento clínico são usados materiais e técnicas adequadas para que o término cervical seja replicado com 
excelência, pois as coroas e núcleos devem estar bem adaptados e com contornos corretos para manter a 
saúde gengival. As técnicas usadas para moldagem de núcleos fundidos são as diretas e indiretas, sendo 
a direta realizada com resina acrílica de alta precisão diretamente na boca do paciente, a indireta é obtida 
através da moldagem com material elastômero, obtendo um modelo de gesso, no qual é enviado para o 
laboratório onde será realizado um padrão em resina de alta precisão ou cera para fundição. Objetiva-
-se mostrar através do relato de caso as vantagens da moldagem pela técnica indireta de vários condutos 
radiculares simultâneos, notando uma maior facilidade em moldagem múltipla e em menor tempo clínico 
de reprodução. O presente trabalho relatará uma sequência clínica de moldagem indireta de oito condutos 
radiculares com o auxílio de silicone de adição e pela técnica da dupla moldagem. Profissionais contem-
porâneos podem lançar mão de diferentes técnicas de moldagem e materiais para moldar condutos intra-
-radiculares. A técnica da dupla moldagem pode se sobressair dentre todas as outras, podendo proporcionar 
melhores resultados clínicos.

COROA LIVRE DE METAL CIMENTADA SOBRE INTERMEDIÁRIO EM IM-
PLANTE CONE MORSE: RELATO DE CASO
BRUNA GUERRA VASCONCELOS; ISABEL LARISSA FARIAS BARRETO; 
NAIARA DOS SANTOS TABOSA; ROBERTO SÉRGIO DE VASCONCELOS SOU-
SA; LÚCIO FLÁVIO AZEVEDO DONATO
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:bruna923@hotmail.com

Palavras-chave: coroa metal free; implante cone morse; odontologia

A comprovação do fenômeno da osseointegração, por Brånemark, possibilitou que uma nova vertente rea-
bilitadora fosse oferecida para pessoas que apresentavam perda de alguma parte do corpo. A implantodontia 
surgiu para a Odontologia como uma inovação na reabilitação oral; os tratamentos bucais realizados através 
de implantes e próteses sobre implantes proporcionam maior conforto e segurança para os pacientes. A pró-
tese sobre implante deve permitir ao paciente recuperação da função mastigatória e resultado estético satis-
fatório, proporcionando um aspecto o mais próximo possível ao dente natural. Existem tipos de implantes, 
de hexágono externo, hexágono interno e os Cone Morse, estes proporcionam uma melhor adaptação com 
a futura prótese, por apresentar seu torque interno, assim dificultando o afrouxamento implante/coroa e 
minimizando a infiltração bacteriana, favorecendo o tecido periimplantar. Os implantes Cone Morse podem 
ser reabilitados com coroas metalocerâmica ou metal free, cimentadas ou parafusadas. Quando o cirurgião-
-dentista opta por reabilitar com uma coroa livre de metal, obtém uma estrutura interna de reforço de zir-
cônia ou alumina, que são materiais que proporcionam resistência, durabilidade, translucidez e uma maior 
dificuldade ao manchamento, melhorando com isso a estética do tratamento. Este trabalho tem o objetivo 
de apresentar um caso de reabilitação unitária com coroa livre de metal cimentada sobre intermediário, mu-
nhão (NEODENT), em um implante Cone Morse, onde se pode concluir que através do uso conjunto desses 
sistemas, obteve-se um bom resultado estético, além do conforto psicológico e segurança do paciente.
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P421 USO DE PRÓTESE EM TRABALHADORES ADULTOS DE ÁREAS RURAIS
JOSÉ CARLOS SIMONI; ISABEL MARIA DE ARAÚJO PINTO; ESTELA SAN-
TOS GUSMÃO; BRUNA MARIA CHIAPPETTA VANDERLEI; BENJAMIN BRITO 
MELO NETO; PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:brunachiappetta@hotmail.com

Palavras-chave: prótese; trabalhadores; doença

As extrações em série, a cárie dentária, a doença periodontal, além das condições socioeconômicas, têm 
tido como consequência o edentulismo que resulta em grande número de indivíduos usando próteses den-
tárias totais e parciais e/ou delas necessitando. O edentulismo é um dos piores agravos à saúde bucal, tem 
alta proporção na população brasileira e a possibilidade de controle desse agravo e os impactos na vida dos 
indivíduos afetados desafiam a saúde pública a minimizar este problema. A utilização de próteses melhorou 
a qualidade de vida de indivíduos edêntulos, principalmente no tocante ao conforto, função e estética. O 
objetivo do trabalho foi descrever a prevalência do uso de próteses em trabalhadores da Usina Catende. A 
amostra foi de conveniência e constou de 186 trabalhadores maiores de 18 anos lotados na Usina Catende 
no período de setembro a novembro de 2010. A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Pernambuco (UPE), com registro de número 0072.0.0097.000-10, antecedeu a fase de coleta de dados. 
A situação quanto ao uso de prótese dentária, baseou-se na presença ou não de próteses e a necessidade de 
prótese e em espaços protéticos já existentes. O percentual dos indivíduos que faziam uso de prótese foi 
44,1%. Concluiu-se que a saúde bucal dos trabalhadores da Usina Catende encontra-se precária. Torna-se 
necessária a implantação de políticas públicas de saúde e prevenção voltadas especificamente para esta po-
pulação e ainda, a real necessidade de reabilitar os danos já instalados da maneira mais equânime possível 
com a implementação de serviços de próteses.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS ATUAIS DO CÂNCER DA CABEÇA E PESCOÇO
SILVANA ORESTES CARDOSO; CARLOS LIMA TORRES; MIRELLA EMEREN-
CIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; ELMA MARIANA VER-
ÇOSA DE MELO SILVA; CARLOS LIMA TORRES
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cadutorres2009@hotmail.com

Palavras-chave: câncer; epidemiologia; pacientes

Uma característica unificadora do câncer é a descontrolada proliferação e disseminação de células, que alte-
ram a função normal das imediações ou de tecidos distantes, o que pode levar à falência de órgãos e à morte. 
O câncer de cabeça e pescoço é responsável por uma grande incidência de óbitos, sendo que o tabagismo e o 
consumo de álcool são ainda considerados os principais fatores etiológicos dessa doença. Este trabalho teve 
como objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada acerca da epidemiologia do câncer de cabeça e 
pescoço, tendo sido as publicações selecionadas a partir das bases de dados eletrônicas: Pubmed, Scielo, 
Lilacs compreendendo os últimos 5 anos, utilizando os descritores: epidemiologia, neoplasias bucais, fa-
tores de risco. O tipo histológico mais frequente, presente em mais de 90% dos casos, foi o carcinoma de 
células escamosas com ocorrência aproximada de 40% na cavidade oral, 15% na faringe e 25% na laringe. 
Com mais de 500.000 novos casos diagnosticados a cada ano o carcinoma de células escamosas de cabeça 
e pescoço representa o sexto tipo de câncer mais comum em todo o mundo. O número de casos novos de 
câncer da cavidade oral, da faringe e da laringe, no mundo, por ano, é cerca de 6 % de todos os casos em 
diferentes sítios anatômicos e a mortalidade é cerca de 5%. Mundialmente, os cânceres de cabeça e pescoço 
correspondem a 10% dos tumores malignos e aproximadamente 40% dos cânceres dessa região ocorrem 
na cavidade oral. Como em outros tipos de tumores, a sobrevida é maior nos estádios iniciais da doença. 
Portanto, os autores concluem que é de fundamental importância o conhecimento da epidemiologia do 
câncer de cabeça e pescoço por parte do cirurgião-dentista, pois desse modo será favorecida a criação de 
programas de prevenção e de diagnóstico precoce desse tipo de câncer, proporcionando, assim uma melhor 
qualidade de vida aos pacientes portadores da doença.

REABILITAÇÃO PROTÉTICA DAS PERDAS OCULARES
ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA; MARIÁ NUNES BARBOSA; JEFFERSON DA 
ROCHA TENÓRIO; ROBERTA RENATO DE SOUZA TAVARES; JUCIÉLIO DE 
OLIVEIRA; NELSON RUBENS MENDES LORETTO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:eliziane.lili@gmail.com

Palavras-chave: prótese bucomaxilofacial; perdas oculares; odontologia

As perdas oculares, sejam elas congênitas ou adquiridas, causam grande constrangimento aos seus por-
tadores, seja pelo comprometimento estético, a desarmonia funcional ou pelos aspectos psicossociais. As 
primeiras tentativas dessa reabilitação se deram à custa dos olhos de vidro, desenvolvidos por Ludwig 
Muller - Uri, cuja perfeição estética contrastava fortemente com a inépcia funcional. Eram olhos pré-
-fabricados. A Segunda Grande Guerra Mundial impôs uma restrição à circulação da matéria prima desses 
olhos, e assim surgiram os olhos individualizados em resina acrílica, cuja paternidade até hoje é disputada 
entre Niiranem (USA) e Pannat (Chile). As perdas oculares podem ser por enucleação total do globo ocular 
(a mais frequente) ou por evisceração (remoção do conteúdo do globo com permanência dos músculos 
óculo-motores). Do ponto de vista epidemiológico as perdas têm maior ocorrência no sexo masculino, são 
devidas ao glaucoma e os traumas são responsáveis por 80% das perdas aos 15 anos de idade. A técnica de 
confecção é simples, embora requeira do especialista em Prótese Buco-Maxilo Facial amplo conhecimento 
sobre materiais e técnicas, paciência, dedicação e refinada habilidade criativa. Após a recepção, acolhimen-
to e sensibilização do paciente para o tratamento reabilitador, seguem-se a moldagem da cavidade anoftál-
mica com alginato; inclusão da moldagem; obtenção da câmara de molde; ceroplastia escleral; confecção 
da íris protética; locação da íris na ceroplastia; provas e adaptação no paciente; inclusão da ceroplastia final; 
obtenção da câmara de molde para acrilização; seleção e preparo da resina acrílica; prensagem e polime-
rização; acabamento e polimento inicial; nova inclusão para registro de convexidade; desgaste escleral e 
caracterização cromática; preparo e prensagem da camada final transparente; polimerização e demuflagem; 
e acabamento e polimento final. Recomendações de uso e higienização são ministradas ao paciente.

PLANEJAMENTO REVERSO: PREVISIBILIDADE DO PLANEJAMENTO À MA-
NUTENÇÃO. RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; ALFREDO DE AQUINO GASPAR JÚNIOR; FERNANDA FLÁVIA 
BRITTO ANDRADA; EMERSON TAVARES DE SOUZA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: planejamento reverso; carga imediata; reabilitação

O presente trabalho terá por finalidade apresentar um caso clínico onde uma paciente saudável que utilizava 
uma Prótese Parcial Removível inferior, teve seus dentes pilares removidos por doença periodontal, o que 
inviabilizou a confecção de uma nova prótese móvel. Foi solicitado exame radiográfico da mesma, onde se 
constatou a possibilidade de realizar instalação de implantes e carregá-los de imediato. Para tanto, foi con-
feccionada uma prótese total inferior convencional, seguindo todos os critérios clínicos (estética, fonética, 
guias excursivas, plano oclusal, DVO), e após aprovação pela paciente e ajustes funcionais, a nova prótese 
total foi duplicada em resina acrílica incolor para servir de guia (guia cirúrgica e guia de moldagem). Esta 
mesma guia auxiliou no melhor posicionamento e paralelismo dos implantes, assim como na moldagem de 
transferência dos componentes protéticos sobre os implantes (foram utilizados mini-pilares cônicos). Após 
a moldagem transferência, foram feitas as fases laboratoriais seguintes para confecção da barra metálica 
de reforço e estabilidade protética da prótese tipo protocolo. A barra foi testada e ajustada (passividade, 
encaixes, relação com os tecidos moles) e retornou para o laboratório para ter a fase acrílica da prótese 
prensada sobre esta barra, e instalação do trabalho protético em menos de 48 horas após etapa cirúrgica. A 
técnica de planejamento reverso dá a oportunidade do profissional planejar/ajustar/discutir com o paciente 
absolutamente tudo sobre a futura reabilitação fixa sobre implantes.

PLANEJAMENTO EM REABILITAÇÃO ORAL: DO ENCERAMENTO DIAG-
NÓSTICO À CIMENTAÇÃO.
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA1; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI2; GEÓRGIA PIRES DOS SANTOS MENEZES2; BRUNO DE CASTRO 
FIGUEIREDO3; EMERSON TAVARES DE SOUZA1

1.CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL; 2.USINA, RECIFE, PE, BRASIL; 3.IDENT, 
ALAGOAS, AL, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação oral; planejamento; enceramento

Em todas as áreas da Odontologia faz-se necessário realizar um planejamento de trabalho adequado para 
que possamos desenvolver um plano de tratamento coerente a cada diagnóstico a ser realizado, desde res-
taurações unitárias até reabilitações complexas ou extensas. Criar uma sequência determinando o seu proto-
colo de trabalho para ter previsibilidade no resultado final do tratamento é de suma importância para se ter 
o resultado esperado. Partindo do planejamento usando para tal o recurso do enceramento diagnóstico nos 
permite determinar posição espacial dos dentes, plano oclusal correto, se há ou não espaço protético para 
fixação de implantes osseointegrados, se há ou não necessidade de cirurgia periodontal estética, ou seja, 
com o enceramento diagnóstico podemos planejar nosso trabalho de forma reversível de forma a só iniciar 
o tratamento com a definição dos limites definidos no planejamento. Na sequência elabora-se o plano de 
tratamento, e se inicia os procedimentos para provisionalização do tratamento até que não haja duvidas da 
satisfação estética e funcional por parte do paciente. Só então, se pode dar início ao tratamento restaurador 
final, o qual será uma réplica do provisório e então neste ponto poderemos realizar a cimentação perma-
nente com a tranquilidade de ter dado ao paciente um tratamento sem surpresas e com previsibilidade. Para 
atingir a excelência em Odontologia precisamos estar atentos ao nosso protocolo de planejamento e de pro-
cedimentos para que tenhamos sucesso em nossa carreira profissional e em satisfazer as ânsias do paciente.

REMOÇÃO DE PINO INTRARRADICULAR: RELATO DE CASO CLÍNICO
GLISSIA GISSELLE ALVES1; KATIJANE DE LIMA SILVA1; RAPHAELLA MA-
RINHO DOS SANTOS LEITE1; RÚBIA DE ALMEIDA LIMA1; RUANA PONTES 
CAMÊLLO QUEIROZ1; RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES2

1.FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL; 2.UFCG, PATOS, PB, BRASIL.
e-mail:glissia@hotmail.com

Palavras-chave: pinos dentários; remoção; dentre tratado endodonticamente

A necessidade de se refazer um retratamento endodôntico em um elemento dentário que possui um pino 
intrarradicular é uma indicação para a sua remoção. Porém há poucos artigos na literatura que evidenciam 
técnicas de remoção de pinos intrarradiculares. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico, no 
qual se fez necessário a remoção de um pino intrarradicular através da associação de várias técnicas com 
o emprego de tração com porta-agulha, vibrações com atrito de brocas sem corte e desgaste com brocas e 
saca-prótese. Paciente M.T.S, 27 anos, queixava-se da aparência das próteses que usava, querendo refazê-
-las. Ao exame clínico, constataram-se elementos protéticos 21 e 22 de coloração distinta dos elementos 
dentários naturais, falhas na adaptação cervical e estética prejudicada. Através da radiografia periapical do 
elemento 22, percebeu-se falha na obturação do canal radicular e lesão periapical. Indicou-se a remoção 
do pino para possibilitar o acesso para o retratamento endodôntico. Primeiramente removeu-se a coroa 
protética e o excesso de resíduos do agente cimentante, tentou-se sacar o pino com um saca-prótese. Foram 
realizadas três tentativas de remoção do pino. Na terceira sessão conseguiu-se remover o pino ao associar os 
procedimentos realizados na primeira e segunda consultas (saca-próteses, motor de alta rotação e broca es-
férica) com o uso de uma broca esférica Carbide US nº1 de baixa rotação e de um porta-agulha, com o qual 
se apreendeu o pino e fez-se o tracionamento, respeitando-se o longo eixo do pino. Apesar de a remoção 
de pinos intrarradiculares ser um procedimento difícil e arriscado, foi obtido êxito utilizando-se métodos 
tradicionais, não deixando de considerar a grande utilidade de um aparelho ultrassônico, mas valorizando 
a associação de técnicas consideradas até mesmo ultrapassadas e invasivas como a broca Carbide US nº1, 
que foi indispensável.
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P427 USO DO GUIA MULTIFUNCIONAL PARA ETAPAS CIRÚRGICAS E PROTÉTI-
CAS DE CARGA IMEDIATA EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; PATRÍCIA FERNANDES CASSIMIRO DA SILVA; GRASIELE AS-
SIS DA COSTA LIMA; EMERSON TAVARES DE SOUZA
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: carga imediata; prótese sobre implantes; planejamento

Este trabalho tem por finalidade mostrar como a guia multifuncional pode ajudar o cirurgião-dentista no 
planejamento e execusão nos casos de carga imediata em maxilas e/ou mandíbulas desdentadas, quando 
bem indicado o procedimento. A guia multifuncional nada mais é do que uma duplicação (em resina acrí-
lica incolor) da prótese final que o paciente irá fazer uso após a instalação dos implantes, seja pela técnica 
imediata, seja pela técnica tardia, e tem este nome por servir de auxílio tanto na etapa cirúrgica como na 
etapa protética. Para qualquer um dos arcos desdentados, confecciona-se uma prótese total convencional, 
obedecendo todos os requisitos estéticos e funcionais (DVO, Guias, Fonética, suporte de musculatura la-
bial). Após finalização desta prótese, a mesma é duplicada em resina acrílica incolor e será utilizada tanto 
na etapa cirúrgica (para auxílio no local/posicionamento e paralelismo da instalação dos implantes), assim 
como na etapa protética (moldagem dos componentes protéticos e montagem em articulador). A “flange” 
lingual é removida até aproximadamente a região de 2º pré-molar, deixando apenas a “flange” vesibular e 
a superficie oclusal dos molares, para estabilizar a mesma durante os procedimentos. A guia multifuncional 
dá a possibilidade ao profissional de iniciar e finalizar os trabalhos de carga imediata em arcos totalmente 
desdentados em menor tempo, utilizando menor tempo clínico para ambas as etapas, além de reduzir imen-
samente a possibilidade de imprevistos durante toda a terapia.

RELATO DE CASO CLÍNICO: NÚCLEOS RESINOSOS – UMA ASSOCIAÇÃO DE 
PINO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA COMPOSTA
ISABEL LARISSA FARIAS BARRETO; BRUNA GUERRA VASCONCELOS; 
NAIARA DOS SANTOS TABOSA; RÔMULO SOUZA DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:bel_barreto@hotmail.com

Palavras-chave: núcleos resinosos; odontologia; prótese fixa

A Odontologia a cada dia vem evoluindo no que se diz respeito às técnicas de restaurações indiretas. 
Em dentes tratados endodonticamente, por muitos anos foram utilizados os núcleos metálicos fundidos, 
porém apresentam vários empecilhos na sua confecção, bem como na dinâmica de uso. Dentre os quais se 
incluem o tempo clínico, o custo e o desgaste da estrutura dentária já fragilizada. Além disso, devido a seu 
alto módulo de elasticidade, quando comparado com a dentina, transferem grande parte do stress recebido 
para a raiz, podendo ocasionar fraturas dentárias. O surgimento de técnicas adesivas e a disponibilidade 
no mercado de núcleos pré- fabricados não metálicos como os de pinos de fibra de vidro que utilizados 
na moldagem de condutos com resina composta, veio a permitir um menor desgaste à estrutura dentária, 
uma melhor distribuição do stress ao remanescente dentário, por apresentarem o módulo de elasticidade 
semelhante ao da dentina, com isso minimizando o risco de fratura radicular, além de uma melhor estética. 
Objetiva-se apresentar vantagens do uso de pinos não metálicos em restaurações estéticas. O presente 
trabalho apresentará um caso clínico onde foram utilizados dois núcleos resinosos em incisivos centrais 
superiores para posterior colocação de restaurações totais em cerâmica pura. Conclui-se que a utilização 
de pinos anatômicos através da moldagem do conduto radicular com resina composta associada a pinos 
pré-fabricados de fibra proporciona uma melhor adaptação do material ao conduto radicular, minimizar o 
risco de fratura radicular, um menor tempo clínico, melhor cimentação adesiva e esteticamente favorável.

 
REABILITAÇÃO ORAL EM ZIRCÔNIA - RELATO DE CASO
ISABEL LARISSA FARIAS BARRETO; BRUNA GUERRA VASCONCELOS; 
NAIARA DOS SANTOS TABOSA; RÔMULO SOUZA DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:bel_barreto@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação oral; zircõnia; prótese fixa

A valorização da estética na odontologia moderna tem impulsionado os pesquisadores e fabricantes na 
busca pelo aperfeiçoamento das técnicas e materiais dentários, visando à satisfação do paciente frente ao 
tratamento reabilitador oral. Durante muitos anos as próteses metalo-cerâmicas foram usadas com muito 
sucesso em elementos unitários e próteses parciais fixas, porém não possibilitam uma reprodução seme-
lhante à dentição natural, comprometendo assim a estética. A Zircônia é o material de primeira escolha 
quando desejamos a máxima estética. Este tipo de sistema são os únicos que exibem uma propriedade física 
chamada dureza transformacional, pois a zircônia passa por um processo de tenacificação. As vantagens 
deste sistema é a excelente estética e biocompatibilidade, ausência de margem metálica, alta fidelidade 
marginal, elevada resistência à flexão e ruptura, suportando alto estresse funcional devido às excelentes 
propriedades físicas e baixa condutibilidade térmica. Apresentando-se desta maneira, uma possível alterna-
tiva de substituição das restaurações metalo-cerâmicas. O objetivo deste trabalho é apresentar as vantagens 
do uso da zircônia em reabilitações orais em relação às metalo-cerâmica, através de um relato de caso onde 
foi utilizado o sistema Ceramil (CAD/CAM) em uma reabilitação dos elementos 15 ao 24 contendo pró-
teses sobre dentes e sobre implantes. Observa-se que tratamentos realizados com este material apresentam 
uma melhor adaptação marginal, excelentes resultados estéticos e grande satisfação do paciente quanto à 
harmonia do sorriso, melhorando sua auto-estima.

REABILITAÇÃO ANTERIOR COM COROA METALOCERÂMICA: RELATO DE 
CASO
ISABELA NEVES TORRES; IALY CAROLINE BRIANO ALVES; MIRELLA EME-
RENCIANO MASSA; SILVANA ORESTES CARDOSO; FERNANDO LUIZ TAVA-
RES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ialycaroline@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação; moldagem; coroa

A prótese fixa metalocerâmica tem como objetivo restaurar a estética e função do paciente. É uma ótima 
alternativa para recuperar elementos enfraquecidos, com restaurações extensas e tratamento endodôntico. 
Para o tratamento é necessário um desgaste do elemento, moldagem e confecção da coroa metalocerâmica 
em laboratório. O presente trabalho objetiva mostrar o passo a passo para a reabilitação estética e funcional 
de um elemento dental tratado endodonticamente. Paciente BM, 26 anos, sexo masculino, melanoderma, 
procurou a Clínica de Prótese Dentária da UFPE apresentando o elemento 21 com uma coroa provisória. 
Ao exame clínico e radiográfico observou-se que o remanescente radicular apresentava tratamento endo-
dôntico realizado a contento. Devido ao reduzido remanescente coronário para a confecção de um núcleo de 
preenchimento com pino endodôntico adesivo, optou-se pela confecção de um Núcleo Metálico Fundido, 
obtido pela fundição de um padrão em resina acrílica após desobturação parcial e modelagem do conduto. 
Uma vez cimentado o Núcleo no interior do canal radicular e criada a condição para um suporte coronal 
adequado, seguiram-se as etapas para moldagem e confecção de uma Coroa Metalocerâmica. A prótese 
fixa apresenta longevidade quando executada com sucesso e a manutenção periódica é realizada.  A higie-
nização bucal diária do paciente é fator fundamental para aumentar a durabilidade da prótese, podendo ser 
realizada com uma boa escovação e complementada com fio/fita interdental.

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO SOBRE IMPLANTES COM APLI-
CAÇÃO DE CARGA EM RESTAURAÇÕES PROTÉTICAS: REVISTA DE 
LITERATURA
JOSUÉ MAURO LOPES; UBIRATAN DE ARAÚJO PINTO
FOR/FOPCB, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:jotinha405@hotmail.com

Palavras-chave: restauração protética sobre implante; tensão sobre restauração protética; prótese sobre 
implantes

Diante da diversidade de materiais protéticos existentes que podem ser utilizados em prótese sobre implan-
te, é que a presente pesquisa se propôs a investigar o comportamento do implante quando a tensão é gerada 
sobre os diferentes tipos de cobertura oclusal. Através de revista de literatura pôde-se concluir: não existe 
consenso de pesquisadores quanto à melhor cobertura para amenizar a carga sobre o sistema implante/osso; 
a resina frente à porcelana demonstra oferecer a menor transmissão de tensão; dos diferentes tipos de resina 
existentes parece não existir diferença quanto ao seu uso; uma linha de pesquisadores menciona que o tipo 
de revestimento da coroa não tem influencia na transmissão de tensão para o implante, já outros acredi-
tam que a concentração e distribuição de tensão variam de acordo com o material utilizado; metal como 
cobertura oclusal demonstra ser equiparável quando comparado com a resina e porcelana; aplicação de 
tensões sobre diferentes posições oclusais reflete de maneira diversa sobre o sistema, independente do tipo 
de coroa, retenção, angulação e infraestrutura; cargas aplicadas em posição oblíquas demonstram refletir 
maiores tensão; não existe consenso quanto à distribuição da aplicação de carga oclusal estática e dinâmica 
em prótese implantosuportada e nem em coroas parafusadas e cimentadas; distribuição de tensões sobre 
revestimento de implantes com conexões internas apresentam melhor distribuição de carga e menor estresse 
na prótese quando comparados com os de conexões externas; porcelana, resina acrílica ou metal podem 
ser utilizados como revestimento de prótese implantosuportada, desde que cada situação clínica deva ser 
considerada; existe dificuldade de determinar qual o melhor revestimento oclusal a ser utilizado, visto que 
vários fatores se interagem (cobertura oclusal, angulação, cimentação ou não da coroa, tipo de conexão, 
dentre outros), influenciando na distribuição de tensão no sistema prótese/implante/osso.

PREVALÊNCIA DO USO DE PRÓTESE EM ADULTOS ATENDIDOS NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO; JOSÉ CARLOS SIMONI; ESTELA SANTOS 
GUSMÃO
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:phsantillo@hotmail.com

Palavras-chave: protése; cliníca; odontológica

O quadro precário de saúde bucal na faixa etária adulta é resultado da ausência de programas específicos 
para este grupo, por isso, no planejamento dos serviços de saúde bucal quanto ao tratamento odontológico 
de adultos, destacam-se as necessidades de se reparar os danos causados sejam por perdas dentárias ou 
cárie. Ao se obter dados epidemiológicos sobre cárie e suas consequências e uso e necessidade de prótese 
dentária, torna-se possível visualizar amplamente a saúde bucal de uma determinada população, discutindo 
sobre os problemas e necessidades para articular ações conjuntas, promovendo assim, um resgate da cida-
dania, qualidade de vida e auto-estima. Em consequência, no planejamento dos serviços de saúde bucal, 
quanto ao tratamento odontológico de adultos destacam-se as necessidades de se reparar os danos causados 
pelo edentulismo. O objetivo do trabalho foi descrever a prevalência do uso de prótese e a situação da 
dentição dos adultos. Participaram do estudo 255 adultos, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 
anos, inscritos para tratamento na Faculdade de Odontologia da Universidade de Federal de Pernambuco 
– UFPE. O edentulismo foi identificado por meio de um formulário que registrou a condição de saúde 
dentária, através do índice CPO-D atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde na 4ª 
edição de seu Manual de Instruções para Levantamento Epidemiológico Básico em Saúde Bucal (OMS, 
1997). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), 
com registro de número 0254.0.172.097-09. Os resultados mostraram que a prevalência do uso de prótese 
foi de 43,5% e que a maioria (70,3%) era composta de desdentados parciais e apenas 21,3% eram denta-
dos. Conclui-se que é alta a prevalência de desdentados nos adultos das clínicas da instituição UFPE, em 
especial, os parciais e que mais da metade dos adultos necessitavam de prótese. A elevada necessidade de 
prótese e de desdentados evidencia a falta de ações reabilitadoras.
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P433 REABILITAÇÃO PROTÉTICA COM CARGA IMEDIATA
JULIANA SALDANHA TAVARES EPITÁCIO; MARIA TEREZA MOURA DE OLI-
VEIRA CAVALCANTI; MARLENY ELIZABETH MARQUEZ MARTINEZ GER-
BI; JOSUÉ ALVES
FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:julianaepitacio@gmail.com

Palavras-chave: reabilitação oral; carga imediata; protocolo

A reabilitação oral com implantes tem sido associada historicamente com procedimentos demorados, desde 
a descrição inicial da técnica por Branemark et al. (1977) e Adell et al. (1981). Estudos recentes corroboram 
que implantes com alta estabilidade primária e com controle da oclusão podem ser colocados em função 
imediata Ericsson et al. (2000), Chow et al. (2001), Henry et al. (2003). Este processo se denomina carga 
imediata. Schnitman et al. (1990) pioneiramente propôs a técnica de carga imediata em arcadas edêntulas, 
instalava de cinco ou seis implantes entre os forames mentonianos e mais dois implantes adicionais distal-
mente aos forames, era realizado apenas o carregamento de três implantes, os dois implantes distais e um 
implante na região anterior, sendo que os demais implantes cicatrizaram da maneira tradicional. Para isto 
devem-se observar critérios cirúrgicos, protéticos e psicológicos. São exemplos de critérios que citamos: 
a estabilidade primária adequada dos implantes (torque de inserção do implante superior a 40N) (CAME-
RON; PILLIAR; MACNAB, 1973; BRUNSKI, 1992); utilização de implantes com um mínimo de 10mm 
de comprimento (BRANEMARK et al.,1999; SCHNITMAN, 1997); ferulização dos vários implantes uti-
lizados (GANELES et al., 2001; BRANEMARK et al.,1999; TARNOW, 1997; HORIUCHI et al., 2000); 
colocação dos implantes em osso de disponibilidade e densidade adequadas (BRANEMARK et al.,1999; 
SCHNITMAN, 1997); reabilitação dos implantes com próteses ou supra-estruturas em metal ou acrílico 
passivas (BRANEMARK et al.,1999; TARNOW, 1997; HORIUCHI et al., 2000; BRUNSKI, 1992). Um 
dos grandes benefícios da carga imediata é a redução do tempo do tratamento clínico. Os protocolos de 
tratamento de carga imediata,  permitem assegurar a previsibilidade dos mesmos. Entretanto, a chave do 
sucesso será a seleção adequada dos casos, a fim de garantir que os diferentes critérios referidos anterior-
mente possam ser adotados.

EFEITOS BIOLÓGICOS NA CAVIDADE ORAL DA IATROGENIA RADIOTERÁ-
PICA PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
KAMILLA KARLA MAURÍCIO PASSOS; MARCELLA GUSMÃO DE ALBU-
QUERQUE; SILVANA ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MAS-
SA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:millakmp@gmail.com

Palavras-chave: radioterapia; efeitos de radiação; prevenção e controle

Pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço estão sujeitos a reações adversas em decorrência 
de um desequilíbrio que se instala entre fatores do meio ambiente, do hospedeiro e do agente. Além disso, é 
preciso se considerar que a radiação não é direcionada apenas para as células tumorais, lesionando também 
as células normais. Este trabalho objetivou realizar uma revisão da literatura atualizada acerca dos efeitos 
biológicos na cavidade oral da iatrogenia radioterápica para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a 
partir de textos selecionados na base de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando-se os seguintes descri-
tores: radioterapia, efeitos da radiação, prevenção e controle. Dentre as complicações orais que podem aco-
meter os pacientes temos a disgeusia, cárie de radiação, alteração do ligamento periodontal, mucosite, oste-
orradionecrose, hipersensibilidade dentária, xerostomia, infecções fúngicas, herpéticas e bacterianas. Esses 
efeitos biológicos variam de acordo com o paciente, o protocolo de tratamento adotado, o tipo histológico e 
o estadiamento do tumor. Os autores concluem salientando a importância da atuação do cirurgião-dentista 
antes, durante e após o tratamento radioterápico com a finalidade de incluir no plano de tratamento, além 
dos procedimentos de rotina para assegurar condições bucais adequadas, o planejamento e a confecção de 
diferentes modalidades de próteses radíferas, a exemplo das protetoras, afastadoras e orientadoras, visando 
à prevenção ou ao controle dessas complicações.

PRÓTESE MAL ADAPTADA: REPERCUSSÕES CLÍNICAS E TRATAMENTOS
MARLLUS VINICIUS BEZERRA DE OLIVEIRA1; EVERSON BRUNO PEREIRA 
BEZERRA1; DIENE CARVALHO BELO DA FONTE1; GEANE BANDEIRA POR-
CIÚNCULA1; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO2; ALEXSANDRE BEZER-
RA CAVALCANTE2

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marllus1@hotmail.com

Palavras-chave: prótese; lesão; mal adaptada    

Muitos pacientes acham que após a confecção da prótese não se precisa ir mais ao dentista, mas esta idéia 
esta errada, pois fazer a inspeção periódica com um profissional habilitado para verificar a perfeita higie-
nização e acomodação da prótese é de fundamental importância. O dentista tem como obrigação orientar 
o paciente na devida higienização da prótese, assim como, na perfeita acomodação da mesma observando 
diversos fatores como a função da atm, a tonicidade da musculatura, distribuição das forças mastigatórias, 
condições sistêmicas do paciente, entre outros. As próteses sem uma boa adaptação podem ser responsáveis 
por diversas lesões onde entre as mais frequentes estão a hiperplasia fibrosa inflamatória, estomatite por 
prótese, úlceras traumáticas, hiperplasia papilomatosa inflamatória, candidose, queilite angular, hiperque-
ratose e reabsorção óssea acentuada. Entre os principais tratamentos estão a troca da prótese por uma nova 
ou remodelação da mesma para se evitar o incomodo. Iremos mostrar neste trabalho as principais lesões 
orais acometidas pelo uso de prótese mal adaptada ou mal higienizada, assim como também as suas carac-
terísticas principais e seus respectivos tratamentos. Entre as principais lesões que iremos comentar, estão: 
queilite angular, úlceras traumáticas, hiperplasia fibrosa inflamatória, estomatite protética, definindo os 
tratamentos que devemos indicar para cada caso, as formas de higienização dos aparelhos protéticos para 
mantermos o sistema estomatognático em perfeito funcionamento. Assim como a pele, a mucosa bucal 
cumpre importante função como órgão protetor dos tecidos adjacentes e subjacentes, porém a experiência 
clínica tem mostrado que a mucosa é muito mais susceptível ao trauma e à inflamação do que a pele, visto 
que a frequência de lesões nos tecidos moles aumenta de acordo com o tempo em que o paciente vem 
usando a prótese dentária.

ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA PREVENÇÃO DA IATROGENIA 
RADIOTERÁPICA NO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
MAYARA DANTAS CHAVES; MARCELA VERAS ROSSITER; SILVANA ORES-
TES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVA-
RES VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:may_chaves@hotmail.com

Palavras-chave: actinoterapia; radioterapia; cirurgião-dentista

A radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço pode ter finalidade curativa, 
quando o objetivo é exterminar células neoplásicas; finalidade remissiva, quando o objetivo é reduzir parte 
do tumor ou completar o tratamento cirúrgico; ou finalidade sintomática, quando atua no tratamento da dor 
localizada. Isto posto, o presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre 
o tema a partir de textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e Pubmed, tendo sido utilizados 
os seguintes descritores: actinoterapia, radioterapia e cirurgião-dentista. Os efeitos colaterais indesejáveis 
da iatrogenia radioterápica englobam: xerostomia, mucosite, alterações do paladar, trismo muscular, cárie 
de radiação, distúrbios da nutrição, candidíase e a osteorradionecrose. Muitas dessas complicações podem 
ser evitadas ou pelo menos minimizadas através da adoção de um protocolo de tratamento que inclui na 
equipe de atenção ao paciente a participação do cirurgião-dentista. Isto porque a Odontologia se constitui 
num campo do conhecimento essencial para o tratamento cirúrgico e radioterápico dos tumores malignos 
de cabeça e pescoço, tornando-se fundamental a sua integração dentro das equipes multidisciplinares de 
oncologia, a fim de se obter melhores índices de cura e sobrevida, proporcionando boa qualidade de vida 
aos pacientes. Nesse contexto, os autores defendem que a participação do cirurgião-dentista é imprescindí-
vel nas etapas de diagnóstico, tratamento e reabilitação para que uma melhor qualidade de vida possa ser 
assegurada aos sobreviventes do câncer.

IMPACTO INICIAL DO PACIENTE FRENTE AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER 
DE CABEÇA E PESCOÇO
NAYLA MAGALHÃES FERRAZ DE LIMA; ROSÂNGELA MARIA PEREIRA 
VALÕES; THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI; MIRELLA EMERENCIANO 
MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; SILVANA ORESTES CARDOSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:naylinhaferraz@hotmail.com

Palavras-chave: diagnóstico; câncer de cabeça e pescoço; estigma

O câncer por ser uma doença estigmatizante, provoca reações tanto no âmbito orgânico quanto no emo-
cional do indivíduo. Além disso, é vista como grande ameaça à vida do paciente e com poucas chances de 
cura, podendo resultar em sofrimento psíquico. Foi realizada uma revisão da literatura com o objetivo de 
analisar a forma como os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, reagem frente ao dianóstico. As pu-
blicações utilizadas foram selecionadas a partir de buscas em bases de dados Scielo, Lilacs e BBO, a partir 
dos descritores: diagnóstico, câncer, câncer de cabeça e pescoço e estigma. Pelo fato de o câncer ter uma 
grande associação com a morte, pela sociedade, o indivíduo ao se descobrir com a doença passa a revelar 
sentimentos de diferentes naturezas e dimensões na dependência do quadro clínico, convivência com a 
doença, tempo do diagnóstico, fase de tratamento e resposta à terapia. Surge uma série de ações e reações 
ambivalentes, ora marcadas pelo pessimismo, ora pelo otimismo, desencadeando respostas emocionais 
como revolta, indiferença, raiva, ansiedade, depressão ou até o suicídio. O paciente passa a ter sentimentos 
ambivalentes e conflitos internos, a partir do confronto entre a elaboração cognitiva e os pensamentos 
automáticos, espontâneos e que não dependem do raciocínio. Desta forma, torna-se necessária a formação 
de uma equipe multidisciplinar, cuja atuação do psicólogo é essencial para proporcionar a adaptação do 
individuo ao tratamento, prevenindo, consequentemente, comportamentos de risco à saúde.

INCLUSÃO DENTÁRIA DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR ASSOCIADA À LE-
SÃO: RELATO DE CASO CLÍNICO
EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA; FÁBIO HENRIQUE MONTEIRO 
SCHETTINI; LUANA OSÓRIO FERNANDES; PATRÍCIA FERNANDES CASSI-
MIRO DA SILVA; FERNANDA FLÁVIA BRITTO ANDRADA; LAISA MINELE 
ALVES MACÊDO
CEPERO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antiplaca@hotmail.com

Palavras-chave: inclusão; odontoma; implante unitário

O referido trabalho tem por finalidade apresentar um caso clínico onde uma jovem paciente relatava a 
queixa de “dente mole” na região de incisivo central superior, pois outro profissional havia lhe dito que 
seria impossível fazer implante na região, pelo fato da proximidade do “dente mole” com a fossa nasal. 
Ao se analisar o exame radiográfico, ficou constatado que o dente mole tratava-se de um dente decíduo 
(51). Na região apical adjacente ao ápice do dente 51, havia uma lesão radiopaca, mal-definida radiografi-
camente, bem circunscrita e mais apicalmente a esta lesão, observou-se a inclusão horizontal do elemente 
dentário 11 imediatamente abaixo da fossa nasal. Por motivos econômicos foi proposta, para a paciente, a 
remoção do elemento 51 e confecção de uma restauração adesiva de transição; além da remoção desta lesão 
localizada apicalmente ao elemento 51 para análise anatomo-patológica, além da remoção do elemento 11 
incluso próximo à fossa nasal, sem uso de nenhum material de enxertia para esta região, porém com o uso 
único de uma membrana não absorvível. A referida lesão, após sua exérese, apresentava-se em 03 partes 
com diferentes formatos e tamanhos e após estudo anátomo-patológico, foi diagnosticada como Odontoma 
Composto. Em uma segunda etapa deste tratamento, será instalado um implante de conexão do tipo morse 
e, dependendo de seu torque no momento da instalação, será realizada uma restauração temporária parafu-
sada ao implante e, após o período de osseointegração, será confecionada uma coroa em zircônia.
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P439 REABILITAÇÃO ESTÉTICA UTILIZANDO O SISTEMA DE ZIRCÔNIA: RELA-
TO DE CASO
RAPHAELLA MARINHO DOS SANTOS LEITE; GLISSIA GISSELLE ALVES; 
KATIJANE DE LIMA SILVA; RUANA PONTES CAMÊLLO QUEIROZ; RÚBIA 
DE ALMEIDA LIMA; RÔMULO SOUZA DA SILVA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:luizinhorafinha@hotmail.com

Palavras-chave: reabilitação bucal; estética dental; porcelana dental

A estética e a longevidade na Odontologia sempre foram fatores determinantes para o desenvolvimento de 
novos materiais. Foram desenvolvidas novas técnicas para produzir materiais cerâmicos com resistência 
suficiente para serem empregados nas próteses sem necessidade de haver um substrato metálico. As vanta-
gens deste sistema é a excelente estética e biocompatibilidade, ausência de margem metálica, alta fidelidade 
marginal, elevada resistência à flexão e ruptura, suportando alto estresse funcional devido às excelentes 
propriedades fisícas e baixa compatibilidade térmica. Buscou-se através do caso clínico apresentar o trata-
mento reabilitador de um tipo de sistema cerâmico. Constatou-se que as cerâmicas reforçadas com o óxido 
de Zircônio possuem propriedades estéticas e adequada adaptação marginal, podendo substituir restaura-
ções metalo-cerâmicas, respeitando as poucas limitações do sistema. Paciente apresentava coroas protéticas 
insatisfatórias, esteticamente e funcionalmente, bem como uma insatisfação em todo o seu sorriso. Foi 
planejado uma reabilitação do 15 ao 24 através de próteses livres de metal a base de zircônia para obtermos 
uma recuperação estética satisfatória sem comprometer as funções mecânicas e biológicas. O resultado 
final demonstrou uma estética natural e funcional com ótimas propriedades ópticas, além da completa 
integração das restaurações com o sorriso do paciente. Para se ter sucesso em procedimentos restauradores 
estéticos é necessário um correto e minucioso protocolo integrando trabalho clínico e laboratorial, além da 
correta escolha do material a ser utilizado. Dentro do contexto do caso clínico apresentado, é lícito concluir 
que o pilar de zircônia oferece um substrato favorável à confecção de coroas de cerâmica pura, permitindo 
alcançar melhores resultados estéticos do que os componentes metálicos.

SÍNDROME DE KLIPPEL FEIL: ASPECTOS CLÍNICOS, GENÉTICOS E EPIDE-
MIOLÓGICOS DE INTERESSE ODONTOLÓGICO
MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; RE-
NATA LUCENA MARKMAN; SILVANA ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:re_lm_@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de klippel feil; características craniofaciais; epidemiologia

A Síndrome de Klippel Feil (SKF) é uma anomalia congênita descrita pela primeira vez em 1912. Conheci-
da também como sinostose cervical congênita, fusão vertebral cervical ou distrofia congênita de Brevicole, 
tem uma prevalência de 1 para 35.000 a 42.000 nascidos-vivos e uma incidência maior no sexo feminino. 
O presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão da literatura atualizada sobre o tema, a partir de 
textos selecionados nas bases de dados: Lilacs e Pubmed. A SKF apresenta um componente hereditário 
caracterizado por uma inversão do segmento 8q22.2 para 8q23.3 do braço longo do cromossomo 8. É 
uma afecção de difícil diagnóstico, sendo caracterizada, principalmente, pela tríade: pescoço curto, linha 
posterior do cabelo curta e limitação indolor dos movimentos da cabeça. Também podem ser observadas as-
simetrias faciais com diferentes alturas dos olhos, surdez, deformidade de Sprengel, transtornos cardiovas-
culares como o prolapso da válvula mitral, torcicolo, fissura palatina, oligodontia e maloclusões. A presença 
de vértebras cervicais fusionadas observadas através de radiografia lateral da cabeça ocorre devido a uma 
falha na segmentação dos somitos entre a terceira e oitava semanas de gestação. O diagnóstico diferencial 
deve ser feito para diferenciar a SKF de outras síndromes a exemplo das de Turner, Escobar, displasia 
crânio-carpo-tarsal e doenças reumáticas. O tratamento, na maioria das vezes, é sintomático e consiste no 
uso de colares cervicais, analgésicos, evitando esportes competitivos, além de tratamento odontológico e 
fisioterápico, quando necessário. Desta forma, os autores concluem que a síndrome, apesar dos múltiplos 
fenótipos, não é incapacitante, sendo compatível com a vida desde que o paciente seja acompanhado por 
uma equipe multidisciplinar.

 
A ODONTOLOGIA E A OBTENÇÃO DOS MODELOS FACIAIS
ROBERTA RENATO DE SOUZA TAVARES; JUCIÉLIO DE OLIVEIRA; MARIÁ 
NUNES BARBOSA; ELIZIANE SAMPAIO DE SOUZA; JEFFERSON DA ROCHA 
TENÓRIO; NELSON RUBENS MENDES LORETTO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-FOP/UPE, CAMARAGI-
BE, PE, BRASIL.
e-mail:robertarstavares@gmail.com

Palavras-chave: mutilados; modelos; face

Modelo facial é a réplica tridimensional da face, cujas finalidades são de servir de base para o planejamento 
de reabilitação protética da face e de cirurgia facial cosmética; o registro de personalidades famosas; e 
como material didático e de documentação. Sua obtenção pode ser em pacientes sãos e mutilados faciais 
através da moldagem, cujo material mais utilizado é o alginato, embora o gesso e a cera sejam citados 
na literatura. Os modelos podem ser ainda totais e parciais, de estudo e de trabalho. Os modelos totais e 
parciais possuem pontos de delimitação da área moldável, claramente definidos, e que vão desde a raiz do 
cabelo até 1cm acima do osso hióide e lateralmente 1cm adiante do tragus. A moldagem facial em pessoa 
sã inclui fases desde a recepção, acolhimento e sensibilização, passando pela posição do paciente (deita-
da), proteção de vestes e cabelos; delimitação do perímetro facial; confecção do plano frontal de cartão; 
isolamento da região pilosa; ajuste do PFC; seleção e espatulação do material; dispersão do alginato sobre 
a face; colocação do agente de união; proporção e espatulação do gesso comum; dispersão do gesso sobre 
o alginato; aguardo da presa do gesso; distensão da pele cervical; levantamento e remoção da moldagem; 
cobertura dos olhos do paciente pós-moldagem; e análise da moldagem. Para obtenção do modelo deve-se 
inicialmente fazer a vedação da narina com rolete de cera utilidade, seguindo-se o vazamento da camada 
de precisão com gesso pedra em consistência fluída, mediante movimentos de báscula, banhando todas as 
paredes do molde. Posteriormente adiciona-se a camada de reforço com o mesmo gesso, mais espesso, 
reforçando as bordas do modelo. Após a presa do material, é feita a separação e o acabamento do modelo. 
Em pacientes mutilados, a lesão cruenta deve ser protegida com gaze com vaselina estéril ou furacinada.

PAPÉIS DOS FAMILIARES NA VIDA DE PACIENTES COM CÂNCER DE CA-
BEÇA E PESCOÇO
ROSÂNGELA MARIA PEREIRA VALÕES; NAYLA MAGALHÃES FERRAZ DE 
LIMA; SILVANA ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; 
FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosavaloes@hotmail.com

Palavras-chave: câncer; câncer de cabeça e pescoço; família

A presença do câncer na família não atinge apenas o doente, mas todo o cotidiano familiar. Como sistema 
social, espera-se que a família cumpra seus objetivos de proteger, orientar e preservar a espécie e organize 
seus membros quanto à forma de pensar e de agir em todas as situações, inclusive as de conflito e perigo, 
como é o caso da exposição a fatores de risco para doenças, em que a família precisa criar novas regras 
em torno dos subsistemas e modificar os papéis usuais e os hábitos para cumprir sua função. Ressaltando 
que atualmente existem diversas formas de constituição familiar, além do modelo tradicional de família 
nuclear burguesa, e que os novos arranjos familiares são profundamente condicionados pelas transfor-
mações contemporâneas relacionadas à ordem econômica, social e cultural, à organização do trabalho e 
ao fortalecimento da lógica individualista. Convém salientar também que a família diferencia e leva a 
termo suas funções através de vários subsistemas internos, a saber: o conjugal, o parental e o fraternal, 
que operam e interagem entre si. Assim, objetivou-se, neste estudo bibliográfico, identificar os papéis dos 
familiares na dinâmica familiar. A coleta de dados foi realizada em bancos de dados informatizados, a 
exemplo de: Pubmed, Scielo e Lilacs, a partir dos descritores: câncer, câncer de cabeça e pescoço, família 
e papéis familiares, nos últimos seis anos. Os autores concluem reforçando a necessidade de se construir 
um conhecimento mais específico sobre as funções e necessidades individuais dentro do sistema familiar, 
uma vez que a intervenção e recuperação apenas do corpo biológico se mostra insuficiente para atender às 
necessidades de saúde dos indivíduos.

USO DE PRÓTESE TOTAL E SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS
THAYANA KARLA GUERRA1; PATRÍCIA VIDAL NÓBREGA2; CRISTINA MAR-
QUES ALMEIDA2; ÁLVARO CAMPOS MACIEL2; ALCIONE BARBOSA FA-
RIAS1; CARMEM DOLORES CATÃO2

1.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL; 2.UFCG, PATOS, PB, BRASIL.
e-mail:tatazinha_geo@hotmail.com

Palavras-chave: idoso; fragilidade; dentadura completa

A perda dentária pode ser considerada um indicador prévio de envelhecimento acelerado, desta forma, as 
reabilitações protéticas são abordagens preferenciais para o seu tratamento, na busca do bem estar psicosso-
cial e do restabelecimento das funções do sistema estomatognático. Uma das manifestações patológicas do 
envelhecimento que compartilha algumas características com perda dentária e prediz resultados similares 
é a Síndrome da Fragilidade, que caracteriza os idosos mais debilitados e vulneráveis como pré-frágeis e 
frágeis. Entretanto, a sua relação em residentes de instituições de longa permanência permanece incerta. O 
presente estudo avaliou a relação entre uso de prótese total e síndrome da fragilidade em idosos institucio-
nalizados. Tratou-se de um estudo transversal, com 69 idosos institucionalizados na cidade de João Pessoa-
-PB, Brasil. Foram utilizados formulários para avaliar a saúde bucal, condição protética e testes específicos 
para as variáveis do fenótipo de fragilidade. Na análise estatística foram aplicados teste t de Student e teste 
Qui Quadrado. A amostra foi caracterizada pelo predomínio de frágeis (49,3%), usuários de prótese total 
(50,7%), mulheres (62,3%), solteiros (50,7%) e média de idade de 77,13 (±7,55). Os idosos pré-frágeis e 
frágeis apresentaram maior prevalência de edentulismo e de uso de prótese total (56,3% e 39,4%, respecti-
vamente), contudo, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (p=0,05). Desta forma, 
o uso de prótese total não influenciou a fragilidade em idosos institucionalizados.

MATERIAIS PARA A REABILITAÇÃO ANAPLÁSTICA DA FACE
CACILDA CHAVES MORAIS DE LIMA1; GERALDO SÁVIO ALMEIDA HOLAN-
DA1; TÚLIO HENRIQUE PINTO VINAGRE1; LARISSA CHAVES MORAIS DE 
LIMA2; RENATA COELHO NAVARRO1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, ARARUNA, PB, BRASIL.
e-mail:lalah_cml@hotmail.com

Palavras-chave: próteses bucomaxilofaciais; reabilitação; anaplastologia

As próteses bucomaxilofaciais representam uma forma de reabilitação do paciente mutilado de cabeça e 
pescoço, onde procedimentos clínicos e laboratoriais são realizados, empregando material e métodos, com 
o objetivo de restaurar órgãos perdidos da face, para a recuperação da autoestima, e melhoria da qualidade 
de vida de indivíduos na sociedade. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da litera-
tura sobre os principais materiais empregados para a reabilitação anaplástica da face, através de próteses 
que promovam uma estética mais próxima do natural, e tenham conforto adequado para cada paciente. 
Foram avaliadas as principais características e vantagens dos materiais empregados. Foi utilizada uma 
abordagem indutiva e técnica documental baseada na literatura existente sobre o assunto em livros técnicos, 
artigos e periódicos científicos encontrados nos canais de busca da Internet (Bireme, Medline, Lilacs, BBO, 
Scielo, Google Acadêmico e Portal Capes), Biblioteca Central e Setorial da UFPB. A seleção cronológica 
foi focada para as publicações científicas realizadas a partir do ano de 1930. Os artigos relevantes foram 
selecionados pelo resumo, avaliados e classificados de acordo com os objetivos deste estudo. Conclui-se 
que o silicone é o material mais utilizado para reabilitação devido a sua textura e mobilidade semelhante 
com a da pele humana, e que a resina acrílica termopolimerizável apresenta vantagens como facilidade da 
técnica, baixo custo, elevada durabilidade.
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P445 ESTRATÉGIAS DE COPING UTILIZADAS PELA FAMÍLIA FRENTE A PACIEN-
TES ONCOLÓGICOS
WAGNA CAVALCANTI SIQUEIRA CAMPOS; BRUNA PALOMA DE OLIVEIRA; 
SILVANA ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNAN-
DO LUIZ TAVARES VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:wcscampos@yahoo.com.br

Palavras-chave: câncer; família; estratégias

Ao receber o diagnóstico de câncer, uma doença que traz tantos sofrimentos e preocupações, cria-se uma 
situação potêncialmente desestruturante não só para quem é por ele acometido, mas também para todos 
que o cercam. A família destaca-se como a principal rede de suporte social do paciente nas diferentes fases 
da doença, e sua participação pode contribuir para que ele lide melhor com o estresse associado aos trata-
mentos. As estratégias de coping desenvolvidas pelos familiares repercutem sobre o tempo de sobrevida do 
enfermo. O objetivo do presente estudo consistiu em fazer uma revisão da literatura sobre as estratégias de 
enfrentamento adotadas por familiares de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Como metodologia 
realizou-se um levantamento a partir de bancos de dados online (PubMed, Scielo, Lilacs) entre os anos 
de 2005 e 2010. Os descritores empregados foram câncer, família, estratégias, nos idiomas: português 
e inglês. A partir da revisão bibliográfica realizada, foi verificado que as estratégias mais adotadas pelos 
familiares foram: busca por informações médicas, aceitação da doença, suporte espiritual, mudança na 
rotina de forma gradativa, aumento do contato físico e do carinho entre os parentes. Os autores concluem 
que o comprometimento da saúde psíquica e física dos envolvidos nos cuidados com os pacientes, além 
das mudanças estruturais e dinâmicas no grupo familiar, está diretamente relacionado às suas estratégias 
de enfrentamento. Ao adotar uma atitude em relação à doença, reunindo informações, tomando as decisões 
necessárias e mantendo a saúde de o bem-estar de cada individuo, a família assume uma grande tarefa.

DISMORFIAS CRANIOFACIAIS: QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS DA ANTECI-
PAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO
WAGNA CAVALCANTI SIQUEIRA CAMPOS; ISABELLA BARBOSA VIEIRA; 
SILVANA ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNAN-
DO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:wcscampos@yahoo.com.br

Palavras-chave: anencefalia; legalidade; ética

Malformações congênitas de menor gravidade dificilmente provocarão a morte do recém-nascido. Contudo, 
existem algumas que se apresentam tão graves e severas que tornam o feto inviável. Estas anomalias são 
incompatíveis com a vida, como por exemplo, a anencefalia que consiste em malformação caracterizada 
pela ausência total ou parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente de defeito de fechamento do 
tubo neural. Considerando-se que a especialidade de Prótese Buco-Maxilo-Facial é a porta de entrada 
para o atendimento de pacientes com dismorfias craniofaciais, o presente estudo teve por objetivo reali-
zar uma revisão de literatura atualizada sobre o tema a partir de textos selecionados nas bases de dados: 
Pubmed, Lilacs e Scielo, utilizando-se os descritores: anencefalia, legalidade do aborto, ética do aborto. O 
diagnóstico de anomalia fetal incompatível com a vida possibilita a indicação do procedimento denomi-
nado antecipação terapêutica do parto, o qual visa ao bem-estar físico e psíquico da gestante. Entretanto, 
este procedimento esbarra na legislação penal vigente, tendo em vista a tipificação do crime de aborto. A 
gestante, ao optar pela interrupção da gravidez, terá que ingressar em juízo, requerendo autorização para 
realizar o procedimento médico de antecipação terapêutica do parto a qual se dá mediante alvará judicial. 
Os autores concluem que o melhor a se fazer é proporcionar à família a livre escolha, sem que a norma 
penal ultrapassada permaneça como barreira para as gestantes que agonizam com o sofrimento de conceber 
uma criança que não tem chances de sobreviver.

SINDROME DE GARDNER: DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DE MANIFESTAÇÕES 
NA CAVIDADE BUCAL
ÉRICA DE ANDRADE BORGES; LARISSA LORENA CARVALHO; SILVANA 
ORESTES CARDOSO; SARA GRINFELD
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:keiaandrade@gmail.com

Palavras-chave: síndrome de gardner; diagnóstico; manifestações orais

As anormalidades encontradas em pacientes com Síndrome de Gardner são determinadas por um único 
gene autossômico dominante com quase 100% de penetrância e expressões variáveis. A síndrome é carac-
terizada por polipose intestinal familial, além de achados clínicos envolvendo pele, tecidos moles, retina, 
sistema esquelético e dentes. Foi realizada uma revisão de literatura através da busca e análise dos artigos 
contidos no banco de dados da BVS publicados nos últimos 5 anos com o objetivo de esclarecer como 
a Síndrome de Gardner pode se manifestar na cavidade bucal. Estudos afirmam que cerca de 90% dos 
pacientes mostram anormalidades esqueléticas, sendo os osteomas as mais comuns. Os indivíduos porta-
dores desta desordem podem apresentar diversas anormalidades dentárias facilmente identificadas pelos 
cirurgiões-dentistas, tais como: prevalência aumentada de odontomas e adenomas, dentes supranumerários 
e impactação dentária. Os dentes inclusos e os osteomas dos maxilares podem levar ao diagnóstico precoce 
da síndrome, já que a maioria dos pacientes afetados não apresenta o espectro completo da expressão clí-
nica da doença, o que dificulta o diagnóstico, uma vez que alguns pacientes podem ter no máximo um ou 
dois fenótipos. Logo, a presença de osteomas múltiplos dos maxilares e ossos da face são achados clínicos 
importantes para o profissional suspeitar e investigar a presença da síndrome, uma vez que eles são consi-
derados sinais patognomônicos da síndrome e podem preceder a polipose. Os autores concluem enfatizando 
que o cirurgião-dentista deve ficar atento ao diagnóstico precoce da síndrome devido à associação dela com 
a predisposição ao desenvolvimento de malignidades. Um criterioso exame bucal pode ser fundamental 
para a descoberta e encaminhamento ao diagnóstico da síndrome através dos exames complementares ne-
cessários para sua confirmação.

O CUIDADO NA ODONTOGERIATRIA PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA
ALCIONE LIMA DA SILVA; RENALLY CRISTINE CARDOSO LUCAS; THAYA-
NA KARLA GUERRA; MARIA EDUARDA ALVES SAMPAIO; GABRIELLA VAS-
CONCELOS NEVES; RILVA SUELY DE CASTRO CARDOSO LUCAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPINA GRNADE, PB, BRASIL.
e-mail:dr.alcione@hotmail.com

Palavras-chave: promoção de saúde; qualidade de vida; saúde bucal

Um dos desafios para a saúde pública contemporânea tem sido o aumento da população idosa no Brasil, 
visto que o envelhecimento constitui fator de risco para as doenças bucais, pelas alterações fisiológicas 
próprias do idoso. Neste sentido, a promoção da saúde, constitui estratégia promissora para enfrentar os 
problemas de saúde que afetam esta população, partindo de uma concepção ampla do processo saúde-
-doença e de seus determinantes. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistematizada 
da literatura sobre o cuidado na prevenção dos agravos em saúde bucal dos idosos visando a qualidade 
de vida. A velhice possui características próprias de sua estrutura social, o que nos situa como sujeitos e 
agentes de saúde, abrindo espaços e novas experiências a serem vivenciadas, levando-se em consideração 
o envelhecimento com múltiplas dimensões abrangendo questões de ordem social, cultural e econômica. 
O papel do cirurgião-dentista como cuidador deve reforçar a promoção de saúde, estabelecendo objetivos 
humanísticos, elevando a qualidade de vida e valorizando os potênciais de capacidade de cada indivíduo, 
realizando intervenções específicas, respeitando hábitos, crenças e conquistas para mudar atitudes. A aten-
ção à saúde bucal do paciente idoso perpassa os limites da Odontologia Clínica, tendo o cirurgião-dentista 
o papel de multiplicador da promoção de saúde realizando não apenas ações profiláticas ou reabilitadoras, 
mas também mostrando como o meio em que a população vive pode intervir na saúde, e como esta deve 
agir para exigir o direito à saúde.

INFLUÊNCIA DO HÁBITO ALIMENTAR NO CRESCIMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DOS MÚSCULOS DA MASTIGAÇÃO
ALEX SALES TORRES; JULIANA CAVALCANTI DOS SANTOS; JOSÉ EMER-
SON XAVIER; MÉRCIA MARIA BARBOSA; RAFAEL DANYLLO MIGUEL; RO-
SANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES
UFPE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE, BRASIL.
e-mail:alex-storres@hotmail.com

Palavras-chave: sistema estomatognático; mastigação; hábito alimentar

A mastigação é o processo de preparação do bolo alimentar para a deglutição. O processo de degradação do 
alimento ocorrerá em três etapas da mastigação: incisão, trituração e pulverização. Para a execução deste 
processo, é necessário que vários grupos musculares se contraiam coordenadamente: entre eles, os múscu-
los masseter, temporal, pterigóideo medial e lateral. O desenvolvimento desses músculos depende de vários 
fatores, dentre eles equilíbrio de oclusão, tônus muscular, presença de dentes e saúde dentária. Os hábitos 
alimentares vêm sendo apontados como fator determinante no padrão mastigatório, interferências oclusais 
e assimetrias musculares. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as mudanças de desenvolvimento 
ocorridas nesse grupo muscular relacionadas ao hábito alimentar. Foi feita uma pesquisa bibliográfica nos 
sites: Google acadêmico, Medline Pubmed, em busca de artigos que abordaram esse assunto, publicadas de 
2000 a 2011, segundo os descritores “hábito alimentar”, “mastigação” e “sistema estomatognático”. Com 
base nos artigos estudados, pode-se observar que a consistência dos alimentos preferencialmente consu-
midos pelo indivíduo tem influência em fatores importantes para o processo de mastigação. Pessoas que 
preferem alimentos duros têm a musculatura orofacial mais hipertrofiada e maior força e tônus muscular 
que de pessoas que preferem alimentos moles. A coordenação e simetria dessa musculatura dependem do 
equilíbrio de lateralidade da mastigação. A consistência e a frequência de consumo dos alimentos é bas-
tante influente em aspectos importantes para a plena execução do processo da mastigação, assim como no 
desenvolvimento da musculatura destinada para esse fim. Diante disto, é necessário ressaltar a importância 
de uma alimentação balanceada para a saúde mastigatória.

MICROABRASÃO E FLUOROSE: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NA SAÚDE 
COLETIVA
AMANDA ALVES COELHO; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA; ALEXANDRE 
LIMA DIAS SOUZA; LÍDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA; CARLA MARIA LIMA 
SANTOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:manda.alvescoelho@yahoo.com.br

Palavras-chave: fluorose dentária; saúde pública; microabrasão
   
No Brasil, a fluorose tem se tornando mais prevalente, pois o aumento da exposição, na população infan-
til aos diferentes métodos de uso do flúor, configura-se um problema relevante em saúde pública. Suas 
manifestações clínicas nas formas moderada ou severa, provocam alterações funcionais e estéticas que 
podem interferir na formação da personalidade e na inserção social, além de estarem associadas a outros 
problemas como cárie, má higiene, dor ou mau hálito. De etiologia conhecida, pode ser prevenida e passível 
de solução. Este trabalho visa mostrar uma alternativa de tratamento através da microabrasão com ácido 
clorídrico a 18% e pedra pomes como tratamento rápido, seguro, de baixo custo e resolutivo, podendo ser 
aplicado nos espaços públicos de assistência odontológica. Muitos dos tratamentos indicados para resolu-
ção da fluorose baseiam-se na remoção desnecessária de estrutura dentária e têm custo elevado para a saúde 
pública como as facetas de cerâmica ou de resina composta, além de necessitar de todo aparato tecnológico. 
A técnica da microabrasão consiste em isolamento absoluto; aplicação da pasta de ácido clorídrico e pedra 
pomes através da taça de borracha montada em instrumento de baixa rotação por no máximo 5 segundos 
em cada dente em três sessões seguidas por aplicação de flúor tópico neutro. Na atuação do ácido sobre a 
superfície de esmalte, ocorre uma perda de estrutura não seletiva de 50 à 200mc em média, não havendo 
penetração até a junção amelodentinária nem aumento da permeabilidade dentinária ou reação histológica 
da polpa. Deste modo, tem-se a microabrasão, com ácido clorídrico a 18% com pedra pomes, uma técnica 
que deve ser considerada como uma excelente opção de tratamento, por remover somente a estrutura dentá-
ria comprometida pela fluorose e enquadrar-se nas necessidades preconizadas pela saúde coletiva, podendo 
ser realizada na atenção básica, muito embora o uso racional do flúor constitua a forma ideal de prevenção.
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P451 ATENÇÃO ODONTOLÓGICA INTEGRAL À PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS: UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA
AMANDA LIRA RUFINO LUCENA1; LARISSA CHAVES MORAIS DE LIMA1; 
KAÍSE TAVARES PONTES1; EUTON JEFFERSON GOMES DE AZEVEDO1; CA-
CILDA CHAVES MORAIS DE LIMA2

1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, ARARUNA, PB, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:amandalira78@hotmail.com

Palavras-chave: pacientes especiais; interdisciplinaridade; atendimento odontológico

Pacientes especiais são aqueles que apresentam qualquer tipo de condição que os façam necessitar de 
atendimento diferenciado por um período ou por toda a sua vida. O presente trabalho tem por objetivo 
relacionar as diversas maneiras de atuação dos cirurgiões-dentistas na atenção integral à saúde de pacien-
tes com deficiências físicas, mentais, sociais, sensoriais, neurológicos e emocionais, considerando-se uma 
abordagem interdisciplinar. A metodologia empregada foi a da abordagem indutiva e técnica documental 
baseada na literatura existente sobre o assunto em artigos e periódicos científicos encontrados nas bases de 
dados eletrônicos (Bireme, Medline, Lilacs, BBO, Scielo, Google Acadêmico e Portal Capes), Biblioteca 
Setorial do CCS e Biblioteca Central da UFPB e UEPB, sendo escolhidas publicações realizadas a partir 
do ano 1990 até 2011. Os artigos relevantes foram selecionados pelo resumo, posteriormente foram ava-
liados seu conteúdo integral e classificados de acordo com os objetivos deste trabalho. São destacadas as 
interações entre as diversas áreas da saúde com a Odontologia para a promoção, prevenção e reabilitação 
de pacientes especiais. A literatura revela a precariedade de estudos específicos e de recursos humanos 
capacitados voltados para um modelo de atendimento mais eficiente. Dessa forma, se espera contribuir para 
o desenvolvimento de rotinas de atendimento aos pacientes, a fim de capacitar tais profissionais para que 
apliquem a interdisciplinaridade na sua rotina de trabalho.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN
ANA CAROLINE PEREIRA LEANDRO; NASHLY RODRIGUES VICTORINO; 
GLEDSON BANDEIRA PORCIÚNCULA; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚ-
NIOR; SIMONE GUIMARÃES FARIAS GOMES; MÁRCIA MARIA VENDICIA-
NO BARBOSA VASCONCELOS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:acplodonto@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de down; características orais; atendimento odontológico

A síndrome de Down ou Trissomia do cromossomo 21 representa a anomalia cromossômica mais comum 
da espécie humana. Atinge ambos os sexos e é causada pela presença de um cromossomo a mais no par 
21. Dentre os órgãos que compõem o sistema estomatognático, podem estar alterados nesses pacientes, os 
dentes, a língua, o periodonto, maxila, mandíbula, a oclusão e a ATM. Ao tratar desse paciente, o dentista 
deve estar atento às limitações e aos diferenciais que ele apresenta, principalmente em relação aos aspectos 
craniofaciais e bucais. Os portadores desta síndrome apresentam algumas alterações, entre elas estão: atra-
so mental, hipotonia muscular, baixa estatura, perfil achatado, orelhas pequenas com implantação baixa, 
mãos largas com dedos curtos, anomalias cardíacas, olhos pequenos e oblíquos e pescoço largo e curto. As 
principais alterações bucais relatadas são: mordida aberta anterior, devido à pseudomacroglossia e hipo-
tonia lingual; respiração bucal; palato ogival; tonsilas e adenóides hipertrofiadas; atraso na erupção; baixa 
incidência de cáries e alta suscetibilidade a doenças periodontais. O presente trabalho tem como objetivo o 
relato do caso clínico realizado na UFPE e a análise das características gerais e orais do paciente Síndrome 
de Down. O relato descreve o tratamento em paciente portador da Síndrome de Down, do sexo masculino, 
com 8 anos, tratado na Clínica de Odontologia Preventiva da UFPE. Ao exame clínico verificou-se uma 
higiene adequada, ausência de cárie e retardo na erupção, constatado devido à presença dos dentes 32 e 42 
irrompidos em posição lingual aos decíduos 72 e 82. Foram realizadas extrações dentárias e ulectomia na 
região anterior-superior. O paciente com Síndrome de Down apresenta características específicas. Sendo 
assim, é de grande importância o conhecimento pelo cirurgião-dentista acerca das principais manifestações 
bucais que acometem esses pacientes, para que o tratamento adequado seja oferecido.

A RUGOSCOPIA PALATINA COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO ODONTO 
LEGAL
ANA LUZIA OLIVEIRA BOCCANERA; CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE 
OLIVEIRA; MARÍLIA DE MATOS AMORIM; MONA LISA CORDEIRO ASSEL-
TA DA SILVA; JEIDSON ANTÔNIO MORAIS MARQUES; JAMILLY DE OLIVEI-
RA MUSSE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:luhboccanera@hotmail.com

Palavras-chave: rugoscopia; palato; identificação

A rugoscopia palatina é o exame das rugas palatinas por sua forma, tamanho e posição, usado como método 
de identificação de indivíduos e auxílio de exames periciais. É mais utilizado nos casos em que não se aplica 
o uso do estudo dactiloscópico como, por exemplo, nos acidentes em que é impossível a análise por ausên-
cia das falanges, nos indivíduos carbonizados, ou em situações de desarticulações e amputações, quando 
a cabeça encontra-se separada do tronco. A colheita das amostras pode ser feita através de moldagem de 
precisão, com alginato ou com silicone, ou por fotografia do palato com auxílio de um espelho. Para se 
utilizar a rugoscopia, é indispensável contar com um registro prévio (ante mortem), já que esta identificação 
assim como outras técnicas odonto-legais, somente é possível, fazendo a comparação deste registro com 
um post mortem. O presente trabalho teve como objetivo conceituar rugoscopia palatina, sua importância 
na odontologia legal e mostrar sua aplicabilidade na identificação humana. Foi realizada uma revisão de 
literatura nas principais bases de dados da internet com publicações atuais sobre o tema rugoscopia pala-
tina, seguido de análise crítica dos artigos encontrados. A rugoscopia palatina é ainda pouco usada pelos 
peritos odontológicos como método de identificação humana e apesar de ser simples e não exigir qualquer 
instrumentação complexa deixa de ser utilizada por conta da sua gama de classificações e necessidade de 
um registro prévio (ante mortem), que podem dificultar o processo de identificação.

OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BROCAS: PLANO DE TRABALHO
ELIZABETH AZEVEDO SOARES; ANA PAULA DE MEDEIROS; CARMEM SÍL-
VIA VALENÇA ARRAES; TATIANE VERÇOZA
TJPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elizabeth_soares@uol.com.br

Palavras-chave: padronização; brocas; esterilização

O Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco dispõe de 06 consultórios odontoló-
gicos com as especialidades de dentística, odontopediatria, endodontia, periodontia, ortodontia, prótese 
e cirurgia bucomaxilofacial; e 13 consultórios que atendem às diversas especialidades médicas e aos de-
mais profissionais de saúde. A implementação de um plano de trabalho para otimizar a distribuição das 
brocas pela central de esterilização de materiais aos consultórios odontológicos, tem como objetivos: a 
padronização da distribuição; proporcionar material em quantidade suficiente para o atendimento; reduzir 
a insatisfação dos odontólogos; reduzir custos. A metodologia utilizada foi qualitativa, realizando-se uma 
consultoria aos odontólogos para definição do quantitativo e tipos de brocas necessárias ao atendimento de 
cada especialidade. Em seguida padronizou-se a distribuição, com a montagem de onze caixas com divisó-
rias para permitir a separação das brocas por tipo. Destas, uma caixa para a especialidade de prótese, quatro 
caixas para a endodontia (uma para cada profissional) e seis caixas de clínica que atendem às necessidades 
das demais especialidades. Posteriormente, foram recolhidas as brocas dos consultórios, e adotado o for-
necimento da caixa por turno de atendimento. O plano de trabalho foi orçado em R$ 150,00 e implantado 
em janeiro de 2011 com recursos próprios. Quatorze odontólogos participaram da pesquisa, destes, dez 
responderam a um questionário para avaliar o nível de satisfação, onde 100% consideram que a mudança 
agilizou o atendimento, 50% estão muito satisfeitos com a implementação da caixa de brocas. Impacto do 
programa: Nos anos de 2007 a 2010 era solicitada à Unidade de Farmácia e Almoxarifado uma média de 60 
brocas por mês. No ano de 2011, nos meses de janeiro a setembro, foi solicitada uma média de 11 brocas 
por mês; o que representa uma redução de 82% no pedido mensal de brocas.

MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES COM DOENÇAS GASTROINTES-
TINAIS INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS
ANDERSON NICOLLY FERNANDES DA COSTA; BRUNA KATHERINE GUIMA-
RÃES CARVALHO; MARIANA RIOS BERTOLDO; NADELI LARYSSA DA SILVA 
GODOI; ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:anson.fernandes@hotmail.com

Palavras-chave: manifestações bucais; doenças inflamatórias intestinais; doenças crônicas

Doenças gastrointestinais inflamatórias crônicas (IBD) é um grupo de doenças em que se encontram a 
Doença de Crohn (DC), a Colite Ulcerativa (UC) e a Doença Celíaca (CD) cuja origem ainda é incerta, mas 
que o indivíduo portador possui susceptibilidade genética. As IBDs normalmente se manifestam durante 
a 2a e a 4a década de vida e não há predileção por sexo, entretanto 20% dos indivíduos podem apresentar 
sintomas na infância. As manifestações bucais nas IBD são achados clínicos comuns, podendo apresentar 
ulcerações, defeitos de desenvolvimento em esmalte e até artrite inflamatória na articulação temporoman-
dibular, sendo as ulcerações as lesões mais frequentes. Objetivou-se, portanto, por meio de uma revisão da 
literatura observar qual a frequência destas manifestações; bem como quais os tipos de alterações. Estudos 
mostram que dentre as lesões orais, podemos citar: úlceras aftosas, candidíase, queilite angular, hiperplasia 
gengival, glossite, eritema migrante, líquen plano e pioestomatite vegetante. Dentre as quais as úlceras 
são as mais comumente relatadas. Tais lesões podem preceder, coincidir ou permanecer após o curso dos 
sintomas intestinais. É sabido que a gravidade das lesões orais geralmente reflete a severidade das IBDs e, 
além disso, as lesões orais geralmente respondem ao tratamento das IBDs, sendo que os corticosteróides 
tópicos ou sistêmicos têm sido usados para lesões orais com eficácia variável. Portanto, fica claro que há 
relação entre IBDs e manifestações bucais, bem como, a necessidade que os cirurgiões-dentistas conheçam 
as peculiaridades destes pacientes e planejem o tratamento respeitando as particularidades dos mesmos e; 
também, a inserção do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar que trata destes pacientes, promovendo 
a saúde completa do paciente.

SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO À SAÚDE 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UMA REVISÃO
CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO; ALESSANDRO LEITE CAVAL-
CANTI; SÍLVIO ROMERO DO NASCIMENTO; ARMILIANA SOARES NASCI-
MENTO; MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO; LUCIANA DE BAR-
ROS CORREIA FONTES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:camila.cantalice23@gmail.com

Palavras-chave: burnout; pessoal de saúde; assistência integral à saúde da criança e do adolescente

A síndrome de Burnout se apresenta como um dos grandes problemas psicossociais da atualidade que 
afetam a qualidade de vida das pessoas. Compreende uma síndrome psicológica, decorrente da tensão 
emocional crônica vivenciada pelos profissionais, cujo trabalho envolve o relacionamento intenso e fre-
quente com pessoas que necessitam de cuidados e/ou assistência. Profissionais da saúde da criança e do 
adolescente, além da atenção a indivíduos em fases de desenvolvimento ativo e que requerem uma abor-
dagem diferenciada, pela faixa etária contemplada, mantêm uma interação constante com os familiares ou 
responsáveis legais pelos menores atendidos. No exercício de atividades ou funções correlatas à assistência 
desse grupo de indivíduos convivem sentimentos díspares, como cansaço, esgotamento, angústia e revolta 
pela sobrecarga e limitações dos recursos ou remuneração insuficiente pelo esforço empregado, permeados 
pela satisfação de gostar do que fazem e reconhecimento da própria utilidade. Podem, assim, representar 
um grupo de risco para a estafa profissional. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 
de literatura sobre a Síndrome de Burnout entre profissionais da atenção à saúde voltada à criança e ao 
adolescente. Foi realizada pesquisa bibliográfica fundamentada na base de dados Medline, Lilacs e Scielo, 
adotando-se os descritores Burnout, Pessoal de Saúde, Assistência Integral à Saúde da Criança e do Adoles-
cente, no período de referência 2002 a 2011. De acordo com os estudos consultados, existe uma incidência 
crescente de esgotamento físico e mental associado ao trabalho na equipe de saúde e particularmente vin-
culado à motivação nesse ambiente. No entanto, poucas são as informações sobre esse quadro no contexto 
da atenção à criança e ao adolescente. Dessa forma, aponta-se para a necessidade de mais estudos sobre o 
tema, para o grupo de profissionais em questão.
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P457 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E PA-
CIENTES PORTADORES DE HIV / AIDS
CAMILA SOARES DE CARVALHO; RAFAEL MÁRCIO VAZ FERREIRA DOS 
SANTOS; GABRIELA MARTINS RIBEIRO FONSECA LIMA; ADRIANA PAU-
LA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO; ROGÉRIO DUBOSSELARD 
ZIMMERMANN
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:milinhaa_soaress@hotmail.com

Palavras-chave: aids; cirurgião-dentista; paciente

A Síndrome da Imudeficiência Adquirida – AIDS – é uma doença contagiosa que acomete uma parcela 
considerável da população mundial. Analisando os aspectos clínicos, epidemiológicos e sociais que envol-
vem a AIDS desde que surgiu nos anos oitenta, observa-se que a mesma trouxe mudanças significativas 
na relação profissional de saúde/paciente. O cirurgião-dentista, como os demais profissionais, também se 
confronta com esses dilemas éticos e busca as respostas e condutas mais adequadas. Por que o preconceito 
e a discriminação em relação aos pacientes com AIDS ainda são vistos nos dias atuais? Deve o profissional 
suspender suas atividades por conta do diagnóstico positivo? Ou ainda está obrigado a informar ao paciente 
sua condição de soropositividade? Como deve ser tratado o sigilo relativo às informações da saúde dos pa-
cientes com AIDS? Questões que encontram nos aspectos éticos, legais e sociais respostas que nem sempre 
satisfaz quem indaga. No presente trabalho os autores se propõem a revisar a literatura, buscando os artigos 
publicados entre 2005 a 2011, em português e inglês nas bases BIREME, LILACS e BBO, utilizando 
como descritores: Ética Profissional Odontológica, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Legislação 
Odontológica, com o objetivo de discutir as questões éticas e legais que surgem diuturnamente na prática 
odontológica. Pode-se concluir que o trabalhador de saúde que adquire o HIV não precisa revelar sua con-
dição sorológica, bem como não se justifica o abandono da profissão. O sigilo encontra na legislação pátria 
e de outros países, aspectos bem definidos sobre o comportamento a ser adotado. Concluiu-se também que 
cada caso deve ser avaliado isoladamente, levando-se em consideração vários princípios na tomada de 
decisão, especialmente considerando que o preconceito e a discriminação são substituídos pela tolerância e 
convivência fraterna na medida em que a sociedade avança em sua riqueza moral.

ASPECTOS ÉTICOS DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES 
HIV POSITIVOS
MAGDA LYCE RODRIGUES CAMPOS; CAMILLA CAMPOS RODRIGUES; 
TALYTA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO; EDMILLA PINHEIRO ARAÚJO; 
FRANCISCA MARTA GOMES DA SILVA BORGES; ERIKA BÁRBARA ABREU 
FONSECA TOMAZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:magdalyce@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; HIV; ética

É cada vez mais comum e natural a procura por tratamento odontológico por parte de pacientes aidéticos. 
A AIDS se tornou um caso de saúde pública devido à velocidade com que ela se disseminou, a severidade 
com que os pacientes são acometidos e ao potêncial de letalidade da doença, sendo preocupação para 
todas as camadas da sociedade. A AIDS influenciou diretamente em grandes modificações nos consultórios 
odontológicos para melhor atender aos pacientes. A bioética surgiu em resposta aos novos casos e situações 
que foram aparecendo nos consultórios médicos e odontológicos. Perante a lei todos os indivíduos são 
iguais, independente de sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. O Código de Ética 
Odontológico (1991), no Artigo 2º diz que “a Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da 
saúde do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto”. Sendo assim é 
de obrigação do cirurgião-dentista zelar pela saúde de todo e qualquer indivíduo. Muitos profissionais têm 
receio de atender esses pacientes, chegando até a se recusar de atendê-los. O atendimento odontológico ao 
portador de HIV+ deve ser realizado com os devidos cuidados para o paciente, para o profissional e para a 
equipe auxiliar para assim evitar transtornos durante o atendimento. O paciente deve ainda ser assegurado 
do sigilo profissional, sendo esse um direito do mesmo garantido pelo art. 4. IV e XI do Código de Ética 
Odontológico. Situações de discriminação sofrida por pacientes HIV+ ainda são frequentes em nosso meio, 
por desconhecimento e despreparo do profissional sobre o atendimento a pacientes aidéticos. O presente 
trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica a fim de trazer ao conhecimento dos cirurgiões-
-dentistas os aspectos éticos e legais relacionados com os indivíduos HIV positivos.

INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS EM LÁBIO E CAVIDADE ORAL 
NAS CAPITAIS NORDESTINAS (2000 A 2009)
JULLIANA CARIRY PALHANO FREIRE; CARLA RAMOS DE OLIVEIRA; 
AMANDA DE OLIVEIRA CÂMARA; BIANCA MARQUES SANTIAGO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:jullianapalhano@hotmail.com

Palavras-chave: neoplasias bucais; indicadores; saúde coletiva

As neoplasias malignas são uma das principais causas de óbito em todo o mundo, sendo necessários estu-
dos epidemiológicos para conhecer, registrar e acompanhar o número de casos e evolução dos pacientes. 
O câncer bucal inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral, se destacando entre os tumores malignos, 
devido sua alta incidência e mortalidade. O presente trabalho teve como objetivo analisar as taxas de in-
cidência das neoplasias malignas de lábio e cavidade oral na região Nordeste, segundo capital e gênero, 
no período de 2000 a 2009. Utilizou-se abordagem indutiva com procedimento comparativo-estatístico 
por meio de técnica de documentação indireta. Os dados foram obtidos mediante consulta ao sítio do 
DATASUS, considerando os anos de 2000 a 2009 e analisados através de estatística descritiva e inferencial 
(Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, p-valor<0,05). A taxa de incidência entre mulheres variou de 0,54 a 
8,92, com média de 3,75 (±1,91) e maiores valores para Natal, que foi estatisticamente superior a São Luiz, 
Teresina, Recife, Maceió e Aracaju e inferior somente a Fortaleza (p-valor<0,05). João Pessoa e Salvador 
apresentaram taxas semelhantes (p-valor>0,05). Para o gênero masculino a variação foi de 2,57 a 16,70, 
com média de 8,17(±3,73), sendo a cidade de Salvador estatisticamente superior às demais (p-valor<0,05), 
exceto para Maceió (p-valor>0,05). As capitais São Luiz e Teresina apresentaram as menores taxas, sendo 
semelhantes entre si (p-valor>0,05). Foi observada diferença estatisticamente significante entre os gêneros 
(p-valor<0,05), sendo os homens mais acometidos por este indicador. A incidência de neoplasias malignas 
da cavidade oral e lábio diferem substancialmente entre as capitais nordestinas, havendo maior acometi-
mento do gênero masculino.

A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA E SEU IMPACTO 
PARA MELHORAR A RELAÇÃO PROFISSIONAL-PACIENTE
CAROLINA THAIZA COSTA PAZOS; MANOELA PEREIRA SANTOS; SILVANA 
ORESTES CARDOSO; MIRELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ 
TAVARES VIEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:carolthaiza@gmail.com

Palavras-chave: humanização; relação profissional-paciente; odontologia

A consciência da necessidade de um desenvolvimento da interação comunicativa entre o profissional de 
saúde e o paciente ampliou-se nos anos 60 através dos estudos de psicologia médica e das análises psi-
canalíticas da figura do profissional. O cirurgião-dentista, a exemplo de outros profissionais da área de 
saúde, não perdeu a propriedade do saber e do fazer com a consolidação do modelo capitalista. Entretanto, 
paralelamente a esta transformação da sociedade, observa-se a valorização da ciência e, assim, a intelectu-
alização dos saberes, em que o doente perdeu suas diferenças sociais para ser objeto do saber reconhecido 
cientificamente. Isto posto, o presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada 
sobre o tema a partir de textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e Pubmed. A humanização 
estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de co-res-
ponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de 
saúde. Devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sen-
do desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas de assistência. Os autores concluem que os profis-
sionais de saúde não precisam se transformar em psicólogos, mas que, além do suporte técnico-diagnóstico, 
devem desenvolver uma sensibilidade para conhecer a realidade do paciente, ouvir suas queixas e encon-
trar, junto com o paciente, estratégias que facilitem sua adaptação ao estilo de vida exigido pela doença.

ÉTICA PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES 
HIV POSITIVOS: UMA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA
CATARINA MAURA MORAIS BELO1; WILLIAM LILLICKER PADILHA DE 
SOUSA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2; GUILHERME DE JESUS SOUZA 
SIRINO1; 
1.UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL; 2.INSTITUTO FLORENCE, SÃO LUIS, MA, 
BRASIL.
e-mail:maura_belo@hotmail.com

Palavras-chave: aids; ética; biossegurança

A aquisição da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) apresenta traços de pandemia, se mos-
trando como um grande desafio para a saúde humana. A velocidade de disseminação, a severidade e o 
potêncial de letalidade da doença, preocupa não só os pacientes afetados, mas toda a sociedade. Além da 
sintomatologia agressiva, os portadores da doença sofrem com a discriminação por parte de familiares, ami-
gos e profissionais da saúde. Dada a sua transmissibilidade, através das secreções humanas e do sangue, os 
profissionais devem adotar todos os procedimentos de biossegurança rotineiramente e em qualquer atendi-
mento, considerando qualquer paciente potêncialmente infectado. Inúmeras são as manifestações bucais, e 
estas exercem um papel importante, pois alem de serem frequentes, se apresentam como os primeiros sinais 
e sintomas da doença, mostrando a atuação da Odontologia no controle da sintomatologia e a necessidade 
da realização de exames clínicos rotineiros da cavidade oral. Dentre as manifestações estomatológicas, 
as mais comumente encontradas são as alterações periodontais e as infecções oportunistas como herpes 
e candidíase. Haja vista, a necessidade do cirurgião-dentista no diagnóstico e terapêutica em pacientes 
soros-positivos, o profissional deve promover um atendimento digno, imperando a empatia, solidariedade 
e o sigilo. Por meio de uma revisão de literatura especializada, este trabalho busca avaliar a importância da 
biossegurança no consultório odontológico e um atendimento baseado em preceitos éticos e legais, sendo 
fundamentais para a qualidade de vida desses indivíduos.

A QUEILOSCOPIA COMO TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA
CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE OLIVEIRA; ANA LUZIA OLIVEIRA 
BOCCANERA; MARÍLIA DE MATOS AMORIM; MONA LISA CORDEIRO AS-
SELTA DA SILVA; JAMILLY DE OLIVEIRA MUSSE; JEIDSON ANTÔNIO MO-
RAIS MARQUES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:cati.boaventura@hotmail.com

Palavras-chave: queiloscopia; identificação humana; odontologia legal

A superfície externa do lábio possui pequenos sulcos formando um padrão característico chamado de im-
pressão labial que consiste em uma propriedade exclusivamente única para cada ser humano e obedece 
ao quesito da imutabilidade. O estudo deste atributo com a finalidade da identificação humana é referido 
como queiloscopia. Apesar de esta não ser uma técnica comumente utilizada, torna-se bastante útil quando 
no confronto de impressões labiais deixadas em objetos recolhidos em ambientes de crime, além da possi-
bilidade de conter material biológico, como DNA advindo das células de escamação da mucosa, presente 
na saliva, permitindo a realização de uma identificação genética positiva. O presente trabalho teve como 
objetivo conceituar o método queiloscópico, sua importância na identificação forense, situações em que sua 
aplicação é relevante, os obstáculos que impedem que esse método seja utilizado amplamente e enfatizar a 
carência de estudos para a criação de uma base científica sólida e aceitável amplamente pelos investigado-
res. O trabalho constituiu-se em uma revisão de literatura por meio de levantamento bibliográfico e análise 
comparativa de materiais científicos que discutiam os temas referentes ao uso da impressão labial como téc-
nica de identificação. Primeiramente, foi feito uma análise individual de materiais científicos observando as 
perspectivas de cada autor frente ao tema, seguida da junção e discussão. A queiloscopia ainda é uma técni-
ca muito pouco abordada e existem muitas controvérsias em relação a sua credibilidade e, por este motivo, 
não é utilizada unanimemente pela categoria investigativa.  É possível destacar que há ainda necessidade 
de pesquisas abordando sobre o tema, para que haja padronização de um sistema único de classificação.
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P463 REORGANIZAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICO
CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE OLIVEIRA; MARÍLIA DE MATOS 
AMORIM; JÉSSICA DOS SANTOS E SANTOS; LUANA DE OLIVEIRA ALMEI-
DA; DEBORAH MIRANDA DE ARAÚJO; DENISE CERQUEIRA OLIVEIRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:cati.boaventura@hotmail.com

Palavras-chave: mercado odontológico; futuro da odontologia; promoção da saúde

A área odontológica passa por um processo acelerado e irreversível de reorganização em seus diversos 
contextos. Frente à insustentabilidade da esfera privada, muitos profissionais migram para a esfera pública 
onde existe uma maior estabilidade, com a remuneração regular, porém, com várias carências estruturais 
e organizativas. Estes fatores evidenciam contradições entre as motivações iniciais e as condições reais de 
inserção e atuação profissional. Além disso, as instituições de ensino formam o cirurgião-dentista volta-
do para atuar no espaço privado, não os preparando adequadamente para satisfazer as reais necessidades 
apresentadas pela população brasileira. O presente trabalho pretende analisar a atual situação do mercado 
odontológico, e a coexistência dos modelos de inserção profissional do cirurgião-dentista, na esfera pública 
e privada. O trabalho constituiu-se em uma revisão de literatura por meio de levantamento bibliográfico 
e análise comparativa de materiais científicos que discutem temas referentes ao futuro da Odontologia. 
Primeiramente, foi feito uma análise individual observando as perspectivas de cada autor frente ao tema, 
seguida da junção e discussão de todos os textos, para uma análise conjunta final. Para satisfazer as reais 
necessidades apresentadas pela população brasileira, seria necessária a modificação tanto da matriz curricu-
lar como dos projetos políticos assistenciais dos serviços de saúde. Assim, com a filosofia da promoção da 
saúde, docentes, discentes e trabalhadores da equipe de saúde seriam conduzidos a uma prática comum para 
solução de problemas. Os cirurgiões-dentistas devem assumir o compromisso de atuação interdisciplinar e 
multiprofissional em prol da promoção da saúde, procurando meios de estabelecer uma igualdade de acesso 
ao tratamento entre classes sociais distintas.

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO PERFIL OCUPACIONAL E A 
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SUS
FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS; CECILIA SANTIAGO ARAÚJO DE 
LIMA; REJANE SANTANA
ABOT, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:odontos@hotlink.com.br

Palavras-chave: perfil ocupacional; saúde bucal; odontologia do trabalho

A compreensão das relações entre saúde e sociedade a partir da teoria da determinação social aponta para a 
necessidade de incorporação da saúde do trabalhador às competências do SUS, sendo necessário para tanto, 
o desenvolvimento de ações de vigilância, controle dos acidentes de trabalho e a promoção e preservação da 
saúde da população trabalhadora. Torna-se fundamental que os trabalhadores possam compreender e corre-
lacionar o adoecimento da população às causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão 
que exercem ou exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado. Partindo de 
uma visão integrada de saúde, a Odontologia passa a assumir relevante papel no que tange à saúde do tra-
balhador. O cirurgião-dentista tem uma grande responsabilidade no reconhecimento e, consequentemente, 
na prevenção das doenças profissionais que possam ser diagnosticadas através do exame da cavidade bucal. 
Sua inclusão nas equipes profissionais dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, na RENAST e 
nos serviços especializados em Saúde e em Segurança do Trabalho vem contribuir para a integralidade da 
atenção à saúde do trabalhador visando o bem-estar e qualidade de vida no trabalho. O presente trabalho 
objetivou demonstrar a importância de se conhecer o perfil ocupacional da população adscrita à Estratégia 
Saúde da Família no município do Recife e discutir a inserção do cirurgião-dentista do trabalho na atenção 
à saúde bucal do trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde.

BAROTRAUMA DENTAL
CRISTINA DA CUNHA CANTO LOPES; VIVIANE FALCÃO MACHADO MAR-
TINS; ANA CLÁUDIA DE SOUZA MELO
CPO - CIODONTO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cristinacantolopes@hotmail.com

Palavras-chave: pressão barométrica; prevenção de doença; odontologia do trabalho

O barotrauma dental apresenta-se como uma lesão dentária que ocorre como resultado de uma variação 
de pressão. Esse fenômeno vem sendo pesquisado desde a II Guerra Mundial e até os dias atuais não há 
consenso sobre sua etiologia. O barotrauma pode manifestar-se como um simples desconforto no elemento 
dentário até uma fratura do mesmo; e, embora seja um fenômeno raro, sua importância reside no risco 
que correm os profissionais e os que dele dependem frente à barodontalgia. Apesar de previsto em norma 
regulamentadora a proibição de mergulho para indivíduos com patologia dentária, observa-se que não há 
qualquer menção sobre a obrigatoriedade do exame odontológico. Além disso, as normas que regulam os 
exames periódicos dos aeronautas civis e militares não fazem referência às doenças ocupacionais que aco-
metem o complexo estomatognático desses profissionais. O presente trabalho teve como objetivo através 
de uma revisão de literatura rever os conceitos de barotrauma e barodontalgia, sua prevalência, etiologia, 
diagnóstico diferencial e a necessidade de exames odontológicos prévios e periódicos nos profissionais 
expostos a variações barométricas. Não há uniformidade nos exames odontológicos a que são submetidos 
esses profissionais; a prevalência do barotrauma nos aeronautas e mergulhadores brasileiros é desconhe-
cida; e existe a necessidade da presença do dentista do trabalho nas equipes de saúde ocupacional, visto 
que é esse especialista que tem um olhar voltado para a atividade laboral e os riscos advindos da ocupação, 
possibilitando um melhor diagnóstico diferencial e a prevenção desse problema.

ATITUDES DA GERÊNCIA DO NÚCLEO DE SAÚDE BUCAL (GNSB) DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE DE ALAGOAS FRENTE À PREVENÇÃO DO CÂNCER 
BUCAL
CYBELLE CARNEIRO DE FRANÇA; PAULO SÉRGIO MOREIRA; RODRIGO 
BENTO CATUNDA
SESAU, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:cybellefranca@bol.com.br

Palavras-chave: câncer bucal; prevenção; saúde pública

O Câncer Bucal apresenta-se como um grave problema de saúde pública em nosso país. Estimativas oficiais 
indicam que ele se configura como o quinto tipo de neoplasia maligna mais frequente nos homens e o séti-
mo nas mulheres. O tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas têm sido relacionados como 
os principais fatores etiológicos envolvidos em sua gênese. Outros fatores, como exposição à radiação 
ultravioleta, infecções virais, deficiências nutricionais e imunológicas, fatores genéticos, além de trauma-
tismos locais, especialmente os provocados por próteses dentárias mal adaptadas, também são citados como 
fatores de risco. Alguns sintomas que podem ser observados neste tipo de neoplasia maligna são: apareci-
mento de feridas intra-bucais que não cicatrizam no período de 1 semana, ulcerações indolores (sangrantes 
ou não), além do surgimento de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas. Nos casos mais graves ainda 
podem ocorrer: dificuldade na fonação, deglutição e mastigação, além de dor e presença de linfadenomega-
lia cervical. Sabe-se que as melhores formas de combate ao Câncer Bucal envolvem a prevenção primária 
e o seu diagnóstico precoce. Desta forma, a Gerência do Núcleo de Saúde Bucal (GNSB) – Diretoria de 
Atenção Básica (DAB), da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas (SESAU), preocupada com estes da-
dos alarmantes, vem tomando algumas atitudes como o desenvolvimento de várias ações e estratégias de 
enfrentamento a este tipo de patologia tão prevalente em nosso meio.

 
ODONTOFOBIA
DANYELLE DE LUCENA LEITE; LUANA BALDUINO SENA; NICOLLE FAGUE-
RAZZI; LEONARDO SOUSA ALVES; MÁRCIA CANDELARIA RAMOS
UEPB, ARARUNA, PB, BRASIL.
e-mail:danyelle-leite@hotmail.com

Palavras-chave: medo; ansiedade; dor

Através da história percebe-se, que inicialmente a prática odontológica era primitiva e rudimentar. Con-
sequentemente, as pessoas, quando chegam ao consultório, trazem consigo uma carga de medo e ansieda-
de muito grande. Parece ser o medo uma reação natural e ser conhecido que os dentistas causam dor. A 
Odontofobia é um transtorno relacionado à ansiedade e medo, de ter que pensar que será submetido a um 
procedimento odontológico. A pessoa que possui medo excessivo de dentista apresenta sintomas parecidos 
com a síndrome do pânico. A sudorese, tremor, a sensação de desmaio, aceleração nos batimentos cardí-
acos, respiração ofegante, tensão muscular se fazem presentes tornando evidente a ansiedade latente com 
sinais fisiológicos. Mas, hoje em dia, existem vários métodos que procuram diminuir a Odontofobia e o 
estresse em pacientes. Especialistas na área estão desenvolvendo técnicas avançadas para serem utilizadas 
nos consultórios. Um caminho interessante é a criação de um vínculo afetivo. Abrir espaço para conversas 
sobre vida pessoal, família e trabalho é uma ótima maneira de se aproximar e inspirar confiança. Mas há 
casos em que nem as conversas francas ou a confiança no profissional são suficientes. Em casos de síndro-
me do pânico ou fobia aguda, o correto é encaminhar a pessoa para uma avaliação com um psicólogo ou 
psiquiatra. O ideal é fazer um trabalho em conjunto com esses profissionais, pois enquanto não superar o 
problema, o paciente não conseguirá se submeter ao tratamento odontológico.

A AÇÃO TÓXICA DO ELEMENTO QUÍMICO FÓSFORO E SUAS MANIFESTA-
ÇÕES ORAIS
DORIS SANDRA MOREIRA DA SILVA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO-PE, RECIFE, 
PE, BRASIL.
e-mail:dorismoreira@hotmail.com

Palavras-chave: fósforo; prevenção; saúde do trabalhador

O homem se expõe profissionalmente ao fósforo, mas é na indústria de fertilizantes que absorve quase que a 
totalidade dos fosfatos extraídos das rochas. A cavidade bucal é a porta de entrada para o sistema digestivo e 
sua localização torna propício o contato com fatores de risco no ambiente laboral. É uma zona de absorção, 
retenção e excreção de substâncias tóxicas que penetram no corpo estando sujeita a agressões de natureza 
física, química e (ou) mecânica (Teles). O objetivo desta revisão de literatura é analisar a importância 
do conhecimento das manifestações bucais, ocasionadas pela toxicidade do elemento químico Fósforo, a 
prevenção através de um diagnóstico precoce e quais medidas preventivas podem ser tomadas no ambiente 
laboral. O fósforo branco foi um dos primeiros elementos químicos reconhecidos como causadores de do-
enças orais desde 1845; seu interesse é mais histórico, tendo em vista que o fósforo branco foi praticamente 
abandonado em toda a indústria. Todavia, ocasionalmente, em especial no Brasil têm sido observadas in-
toxicações ligadas à fabricação de fogos de artifício devido às festas juninas. Os métodos industriais que 
expõe a riscos maiores devem ser abolidos, seja por melhoramento do processo, seja por substituição dos 
prováveis tóxicos. Deve-se dar ênfase maior na educação sanitária, uso de EPI’s, não se alimentarem no 
local de trabalho, noções de higiene pessoal (bucal) e alimentar.
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P469 ACOMPANHAMENTO LONGITUDINAL DA MUDANÇA DO PERFIL DE VISÃO 
EM SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DE UMA USF REFLETIDA PELOS PRO-
CEDIMENTOS REALIZADOS
EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO1; GLISSIA GISSELLE ALVES2; 
FABIANA MENEZES TEIXEIRA DE CARVALHO1

1.PREFEITURA DE PASSIRA, PASSIRA, PE, BRASIL; 2.FACULDADE ASCES, 
CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:eduardosergio84@gmail.com

Palavras-chave: programa de saúde da família; epidemiologia dos serviços de saúde; saúde bucal

A Equipe de Saúde Bucal (ESB) em uma Unidade de Saúde da Família (USF) visa reorganizar a prática 
da atenção à saúde bucal em novas bases, substituindo o modelo tradicional, puramente curativo, a um 
modelo onde prevenção e educação estão em destaque. Tal ação proporciona uma mudança de visão da 
população em relação à Odontologia ofertada no SUS atualmente. Objetiva-se relatar a alteração de visão 
de uma população assistida por uma USF em relação à saúde bucal ofertada. Estudo realizado mediante 
leitura crítica dos dados relativos às produtividades mensais da ESB atuante na USF “Tamanduá” (Passira/
PE), no período de 2 anos (2010 e 2011), onde analisaram-se os valores numéricos absolutos coletados 
dos procedimentos executados e, posteriormente, os relativos. Dentre os resultados destaca-se no último 
semestre uma redução de 18,4% nos procedimentos que envolveram exodontias; em contrapartida, procedi-
mentos restauradores apresentaram uma crescente notável a cada semestre (44,4% a 64%) – isto demonstra 
a aceitação da população em tentar recuperar um dente dolorido a extraí-lo, por exemplo. Em relação ao 
comprometimento periodontal, responsável pela condenação de muitos dentes, constata-se um declínio 
de 46,2% a 28,3% – fato ajudado pela queda da incidência de cálculo dentário, talvez fruto das ações 
educativas de higiene dentária. Questões relacionadas à prevenção em Estomatologia também podem ser 
ressaltadas, com exames bucais, frequentes a cada mês (288 em julho de 2010, por exemplo). Conclui-se 
que apesar de árdua, a tarefa de conscientizar a população atendida em USFs quanto à importância da saúde 
bucal é bastante positiva, apresentando grande melhoria dos seus índices a médio e longo prazo; sempre se-
rão necessárias intervenções mais radicais (como atendimentos de urgência), nas quais o cirurgião-dentista 
(CD) também deverá estar preparado para agir, mas estas não devem tornar-se a principal forma de atuação 
de um CD comprometido com a evolução da saúde bucal pública.

RELAÇÃO DA POSTURA COM PATOLOGIAS MUSCULOESQUELÉTICAS EM 
ODONTOLOGIA
EUCLIDES BUARQUE DE LIMA BISNETO1; INGRID MARIA BARBOSA DE 
AGUIAR1; SHIRLEY MARIA BARBOSA DE AGUIAR1; CAMILA MARIA BEDER 
RIBEIRO2

1.CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ - CESMAC, MACEIÓ, AL, 
BRASIL; 2.CESMAC, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:euclidesbuarque@hotmail.com

Palavras-chave: postura; patologias musculoesqueléticas; movimentos repetitivos, dor, alongamento

As posturas prolongadas podem prejudicar os músculos e articulações. Nenhuma postura é suficientemen-
te adequada para ser mantida confortavelmente por longos períodos. Qualquer postura prolongada pode 
ocasionar sobrecarga estática sobre os músculos e outros tecidos e, consequentemente causar dor e des-
conforto. O comportamento natural do ser humano é de mudar sua postura constantemente. Este estudo é 
caracterizado como trabalho observacional retrospectivo, onde foi analisada a postura dos alunos da Clínica 
de Odontologia do Cesmac em Maceió - Alagoas. Foram intencionalmente selecionados indivíduos de am-
bos os sexos, sendo 4 mulheres entre 23 e 24 anos, e 4 homens entre 22 e 24 anos. A postura mantida pelos 
alunos analisados pode ocasionar futuras patologias do sistema músculoesqueléticos como: LER/DORT As 
lesões de Ler mais comuns são: Síndrome do Túnel do Carpo e Epicondilite Lateral. Também podem surgir 
patologias relacionadas com a coluna vertebral como: Desvios posturais; Hérnia de Disco; Osteofitose; 
Cervicalgia; Cervicobraquialgia. As posturas prolongadas e os movimentos repetitivos são muitos fatigan-
tes. Em longo prazo podem produzir lesões nos músculos e articulações. Isso pode ser prevenido com uma 
alternância de posturas ou tarefas, e pausas para o alongamento durante o atendimento clínico. O alonga-
mento auxilia no desenvolvimento da consciência corporal, melhorando a postura; diminui os riscos de 
lesões; propicia condições para melhoria da agilidade, força e velocidade, reduzindo a deteorização física.

PROJETO DE EXTENSÃO EM TRANSTORNOS ALIMENTARES - PETRA
FLÁVIA NASSAR DE VASCONCELOS; SARA GRINFELD; TATIANA BERTU-
LINO DA SILVA; JOSEPH ALEIXO; TIAGO TEODÓSIO; ROSANA CHRISTINE 
CAVALCANTI XIMENES
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:flavianassar@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia; transtornos alimentares; atendimento multidisciplinar

Na tentativa de prolongar sua infância em virtude do despreparo para enfrentar suas mudanças físicas e psi-
cológicas, o adolescente pode desenvolver condutas patológicas como os transtornos alimentares, especial-
mente a anorexia e a bulimia nervosas. A partir de estudo inicial de prevalência (Ximenes; Couto; Sougey, 
2010), verificou-se a necessidade de criar um ambiente para atendimento multidisciplinar do adolescente 
com transtornos alimentares. Este trabalho teve como objetivo contemplar o atendimento multidisciplinar 
de 250 jovens encaminhados de escolas públicas estaduais que participaram do estudo preliminar e apresen-
taram indicativo de transtornos alimentares. Foi realizado um enfoque interdisciplinar, com programas es-
peciais de grupoterapia e oficinas. A assistência envolveu os níveis de abrangência ambulatorial, internação 
e atividades na comunidade. O nível ambulatorial consistiu do desenvolvimento de programas específicos 
que compreendiam: 1) Triagem; 2) Psicoterapia; 3) Psicofarmacologia; 4) Odontologia; 5) Fonoaudiologia; 
6) Nutrição; 7) Fisioterapia; 8) Atividades pedagógicas, Artísticas e de Educação Física. A equipe da Odon-
tologia realizava procedimentos odontológicos preventivo-curativos, executados na escola do adolescente e 
os casos mais complexos eram atendidos na Clínica de Odontopediatria da UFPE. Inclusão social do jovem; 
incentivo ao aumento da autoestima; reiteração do adolescente à definição do Ser saudável; e o primeiro 
passo, para a criação de um serviço de referência no nordeste do Brasil para o atendimento multidisciplinar 
preventivo e curativo de adolescentes com transtornos alimentares. A criação deste projeto permitiu a rea-
lização de atendimento odontológico, psicológico, médico, nutricional e fonoaudiológico, com tratamentos 
realizados na escola do adolescente, na Clínica-escola da disciplina de Odontopediatria - UFPE e no ambu-
latório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFPE.

A SAÚDE DO TRABALHADOR E A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES ODONTOLÓ-
GICOS OCUPACIONAIS
FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS1; ANA CLÁUDIA DE SOUZA MELO1; 
AMANDA TALITA BARROS DOS SANTOS2

1.ABOT, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:odontos@hotlink.com.br

Palavras-chave: saúde bucal; exames medicos; odontologia do trabalho

A saúde do trabalhador, resultado do conjunto de condições preventivas e ambientais, tem origem desde a 
antiguidade, começando como Medicina do Trabalho, passando por Saúde Ocupacional e atualmente deno-
minada Saúde do Trabalhador. Como os demais órgãos, a cavidade bucal também faz parte do organismo 
e necessita de cuidados, pois está exposta a diversos agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos, 
sobretudo porque está relacionada diretamente ás atividades laborais e ao meio ambiente. Este trabalho 
tem como objetivo demonstrar, através do estudo de diversos autores, a importância de se conhecer e 
analisar a epidemiologia, patologia e etiologia dos problemas bucais que interferem na qualidade de vida 
do trabalhador. No Brasil, em 2002, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) criou a Odontologia do 
Trabalho, tendo como alguns dos atributos a identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais 
(relacionando-se com o local de trabalho), que possam constituir risco à saúde bucal em qualquer das fases 
do processo de produção. Conclui-se que é de suma importância a necessidade dos exames odontológicos 
ocupacionais, devendo ser incluídos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
das empresas, para melhor saúde do trabalhador e de sua interação com o meio ambiente, objetivando uma 
melhor qualidade de vida. Tudo isso  está embasado não só na grande quantidade de doenças bucais de 
origem local, como também nas diversas doenças de origem sistêmica com manifestação na cavidade bucal. 
Com os exames ocupacionais pode-se controlar a saúde do trabalhador e evitar o absenteísmo presente e 
ausente, como evitar também os casos de absenteísmo por doenças preexistentes.

ASSÉDIO SEXUAL NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
GABRIELA MARTINS RIBEIRO FONSECA LIMA; CAMILA SOARES DE CAR-
VALHO; RAFAEL MÁRCIO VAZ FERREIRA DOS SANTOS; ROGÉRIO DUBOS-
SELARD ZIMMERMANN; ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA 
SANTIAGO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:gabizinha_martins_@hotmail.com

Palavras-chave: assédio; sexual; odontologia

As relações profissional/paciente e profissional/equipe de trabalho envolvem antes de qualquer coisa, con-
fiança e respeito mútuo. Deste modo, este trabalho objetivou discutir estas relações, a partir de uma chama-
da de assédio sexual no consultório odontológico, visualizada pela internet. Para isso, também se pesquisou 
acórdãos em Tribunais de Justiça brasileiros, gerados em função deste comportamento em consultório 
odontológico, com o fito de verificar características da conduta e o entendimento do Judiciário a este res-
peito. Na pesquisa de jurisprudências, foram encontrados apenas 05 acórdãos, sendo um no Rio Grande 
do Sul e 04 em São Paulo. Sendo todas do sexo feminino, em 02 as assediadas foram colegas de trabalho, 
secretárias, e três foram pacientes, sendo uma delas uma menor. O assediador era sempre cirurgião-dentista 
do sexo masculino e o assédio se dava de forma verbal e física, por meio de sugestões libidinosas, beijos, 
beliscões e até por bilhetes eróticos. Os magistrados entenderam pela potêncialidade do dano, justificando 
assim a condenação de pagamento de indenização por danos morais. As assediadas, em geral, também 
ingressaram no âmbito penal, sendo que na época em que a ação penal fora decidida, não se tinha alterado a 
Lei Penal quanto aos crimes contra a liberdade sexual, sendo entendido em geral como ato libidinoso. Não 
se verificou uma demanda grande de denúncias sobre este aspecto, por muitos visto como tabu. Difícil de 
produção de provas, a questão é muito complexa e constrangedora, posto que o que se espera verdadeira-
mente são atitudes profissionais e éticas, com fim na melhor terapêutica.

DEMANDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM USO DO TELESSAÚDE NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RECIFE
LEORIK PEREIRA DA SILVA1; GABRIELLY DIDIER DE VASCONCELOS1; LAI-
LA EMANUELLE LOPES DE BARROS1; SÍLVIA WANICK SARINHO2

1.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL; 2.FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:leorikpereira@gmail.com

Palavras-chave: pet-telessaúde; educação permanente; psf

A Educação Permanente define-se como um conceito pedagógico onde o aprendizado adquirido com teoria 
e/ou experiência prática prévia é posto em prova em um cenário real. A Educação Permanente em Saúde 
propõe que o processo de educação do profissional ou do estudante de saúde se faça de acordo com a 
problematização do processo de trabalho, além de propor que a formação deva ser feita de acordo com as 
necessidades da população envolvida. Diante desse contexto, a Telessaúde é uma ferramenta de promoção 
à divulgação da saúde, através de meios de comunicação como a Internet e as redes de videoconferência, 
que permitem o compartilhamento de conhecimento à distância. Este estudo através dessa ferramenta focou 
a problemática da hipertensão e diabetes devido às mudanças nos padrões alimentares, no estilo de vida, 
e a maior sobrevida dos grupos populacionais em especial, nos países desenvolvidos tem repercutido na 
maior prevalência dessas doenças. O objetivo da pesquisa foi identificar as necessidades de informação 
técnico-científica de profissionais da saúde em Hipertensão e Diabetes para a implantação na atenção pri-
mária de núcleos locais de telessaúde como estratégia de educação permanente de duas Unidades de Saúde 
da Família, no Recife. Com desenho descritivo, a pesquisa foi realizada nos Distritos Sanitários II e III 
do Recife, no ano de 2010, abrangendo como população do estudo profissionais médicos, enfermeiras e 
cirurgiões-dentistas de duas Unidades de Saúde da Família (Alto do Pascoal e Córrego da Bica), num total 
de oito equipes de saúde da família. Para identificar a demanda de treinamento dos profissionais foi realiza-
do levantamento do perfil de saúde das populações adstritas às USF selecionadas e aplicados questionários 
adaptados da Rede Nutes. Após a aplicação do questionário as necessidades que mais foram levantadas 
entre cirurgiões-dentistas foram: Interações Medicamentosas e Endocardite bacteriana. Já para Médicos e 
Enfermeiros: Alimentação e insulinoterapia.
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P475 SAÚDE BUCAL INDÍGENA: O POVO XUKURU DO ORORUBÁ NA FAIXA ETÁ-
RIA DE 10 A 14 ANOS, PERNAMBUCO - BRASIL
HERIKA DE ARRUDA MAURÍCIO; RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA; ANDRÉ 
MONTEIRO COSTA; IDÊ GOMES DANTAS GURGEL; CECILIA SANTIAGO 
ARAÚJO DE LIMA
CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES (CPQAM/FIOCRUZ), RECIFE, 
PE, BRASIL.
e-mail:herikamauricio@hotmail.com

Palavras-chave: saúde indígena; saúde bucal; índice cpod

O presente trabalho busca preencher o espaço de ausência de informação sobre as condições de saúde 
bucal do povo Xukuru do Ororubá, que constitui o maior contingente populacional étnico indígena no 
estado de Pernambuco - Brasil. Tem como objetivo analisar a condição de saúde bucal do povo indígena 
Xukuru do Ororubá na faixa etária de 10 a 14 anos, Pernambuco - Brasil. Trata-se de um estudo de corte 
transversal no qual foram realizados exames bucais em 226 indivíduos. Está registrado sob CAAE Nº: 
0004.0.095.000-09 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CPqAM/FIOCRUZ (Nº34/2011) e 
pela CONEP (Nº592/09). Os dados coletados foram estruturados no software Epi-Info versão 3.4, sendo 
utilizado o programa estatístico SPSS 16.0® para análise do banco de dados. A variável dependente utilizada 
foi ausência de cárie determinada pelo índice CPOD=0. Como variáveis independentes foram utilizadas 
idade, sexo, região socioambiental, dor de dente, incômodo ao escovar, vergonha de sorrir ou falar e reali-
zação de consulta odontológica. Foram aplicados modelos univariados e múltiplos de regressão logística. 
A medida de efeito estimada foi a Odds Ratio e seus respectivos Intervalos de Confiança. Obteve-se o 
índice CPOD médio de 2,4. O sexo feminino apresentou associação com a ausência de cárie, obtendo duas 
vezes mais chance de não ter cárie que o sexo masculino (IC=1,11-3,84 e p<0,05). A ausência de dor de 
dente apresentou associação com a ausência de cárie, aumentando 4,9 vezes a chance de não ter cárie em 
comparação a quem apresentou dor de dente (IC=2,19-11,02 e p<0,05). Observou-se prevalência de cárie 
dentária um pouco acima da média da população não-indígena brasileira na mesma faixa etária e que ser 
do sexo feminino e não possuir dor de dente aumenta as chances de não ter cárie. Ressalta-se a importância 
de que este padrão de saúde bucal identificado sirva de referência para o planejamento de ações de saúde.

PERDA DENTÁRIA EM INDÍGENAS IDOSOS NO NORDESTE BRASILEIRO
HERIKA DE ARRUDA MAURÍCIO; RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA; ANDRÉ 
MONTEIRO COSTA; IDÊ GOMES DANTAS GURGEL; CECILIA SANTIAGO 
ARAÚJO DE LIMA
CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES (CPQAM/FIOCRUZ), RECIFE, 
PE, BRASIL.
e-mail:herikamauricio@hotmail.com

Palavras-chave: saúde indígena; saúde bucal; idosos

Em mais de 500 anos de história de contato dos grupos indígenas no Brasil com a sociedade não-indígena, 
muitas foram as transformações socioeconômicas e culturais experimentadas como resultado desse proces-
so. Essas transformações ocorreram de diferentes maneiras de acordo com o grupo indígena e seu contexto 
de vida, levando a alterações no padrão de saúde bucal. Apesar disso, poucos estudos de análise de perda 
dentária, uso e necessidade de prótese foram desenvolvidos com povos indígenas. O objetivo do presente 
estudo foi analisar a perda dentária em idosos a partir de 60 anos de idade, do povo indígena Xukuru do 
Ororubá, Nordeste do Brasil. Foi realizado um estudo de base populacional de corte transversal em uma 
amostra de 233 índios em março de 2010. Dados sobre as variáveis sociodemográficas (idade e sexo) 
foram coletados utilizando-se um questionário estruturado. Dados clínicos e epidemiológicos foram cole-
tados por meio de exame bucal. A variável dependente estabelecida foi o edentulismo total e as variáveis 
independentes foram sexo, idade, local de residência e autopercepção da saúde bucal. Após a análise des-
critiva realizada por meio de distribuições de frequência e medidas de tendência central foram construídos 
modelos de regressão logística para estimar odds ratio e seus intervalos de confiança de 95%. O estudo 
está registrado sob CAAE Nº: 0004.0.095.000-09 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
CPqAM/FIOCRUZ (Nº34/2011) e pela CONEP (Nº592/09). A prevalência de edentulismo foi de 49,8% 
(43,3%~56,2%). A localidade e a idade não foram significativamente associadas com a perda dentária. 
Ser mulher aumenta em 2,5 vezes a chance de perda dentária (p<0,01). O estudo mostrou que a perda de 
dentes em idosos é um importante problema de saúde pública nesse grupo étnico. A prevalência foi alta e 
os resultados apontam para uma questão de sexo envolvido. Faz-se urgente a implementação de políticas 
de saúde bucal focadas na reabilitação.

A FADA DO DENTE E A TURMA DA LIMPEZA: ARTIFÍCIOS LÚDICOS NA PRO-
MOÇÃO DE SAÚDE PARA CRIANÇAS
ISABELA FÁTIMA ARAÚJO SOUZA; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA; LI-
LIAN DE JESUS NEVES; JOSÉ NUNES CARNEIRO NETO; ALESSANDRA LAIS 
PINHO VALENTE; SUZI DE ALMEIDA VASCONCELOS BARBONI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:isabelafatima@gmail.com

Palavras-chave: educação em saúde; saúde pública; promoção da saúde

Entre os recursos metodológicos usados na promoção em saúde, destaca-se o uso de materiais educativo-
-pedagógicos lúdicos. As técnicas lúdicas, além de proporcionarem entretenimento, alegria e prazer, per-
mitem que o conhecimento seja transmitido e assimilado facilmente. Nós último anos, tem-se observado 
a implantação de várias ações de motivação e educação da saúde bucal na saúde pública, entretanto, há 
poucos relatos literários que demonstram a efetivação de tais práticas. Assim, esse trabalho tem por obje-
tivo demonstrar para cirurgiões-dentistas a importância do emprego de técnicas lúdicas na saúde coletiva, 
tendo como base o relato das experiências vividas por estudantes de Odontologia membros do Programa de 
Educação Pelo Trabalho para a Saúde da Família em ações educativas nas escolas adstritas a diferentes Uni-
dades de Saúde da Família da cidade de Feira de Santana-BA. Por meio das visitas às escolas, os estagiários 
promoveram educação em saúde bucal através de brincadeiras, peças teatrais, teatro de fantoches, demons-
tração de técnica de escovação e uso do fio dental, tendo a figura da fada do dente, do palhaço, do creme 
dental e do fio dental como promotores das informações educativas. O imaginário infantil foi explorado em 
prol da melhoria da qualidade de vida desses escolares e com isso, obtiveram-se ótimos resultados quanto 
à participação e adesão das crianças nas atividades desenvolvidas. O emprego de tais recursos permitiu a 
diminuição do tempo de dialética, captando a atenção dos ouvintes e promovendo uma aprendizagem mais 
prática, concreta e impactante. Os monitores mostraram-se contentes em ver que, trabalhos lúdicos simples 
e de fácil aplicação renderam uma aprendizagem satisfatória, além de proporcionar uma qualificação con-
quistada para trabalhos de apresentação com o público, até então como estagiários, mas, posteriormente, 
como futuros sujeitos atuantes nas Equipes de Saúde. 

O PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO E SUA IMPORTÂNCIA PERICIAL: OS 
CIRURGIÕES-DENTISTAS ESTÃO ATENTOS A ESSA QUESTÃO?
JOANNA DE ÂNGELIS CAVALCANTE BRASIL; JULIANA ARAÚJO LIMA DA 
SILVA; SARA EMANUELLE SUZART SANTOS; SUZI DE ALMEIDA VASCON-
CELOS BARBONI
UEFS, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
e-mail:xuannabrasil@hotmail.com

Palavras-chave: prontuario odontologico; registros odontologicos; importância pericial

Os cadáveres putrefeitos, carbonizados, desfigurados ou reduzidos a esqueletos ainda podem preservar 
dentes e materiais restauradores em boas condições. Assim, em muitos casos, para que haja a identificação 
da vítima faz-se necessária a comparação entre os registros odontológicos obtidos do cadáver e aqueles 
encontrados no prontuário ante-mortem. Portanto, é essencial que o prontuário tenha qualidade e que esteja 
devidamente preenchido. Somente dessa forma a documentação pode ser classificada como confiável e apta 
a servir de instrumento de investigação. Durante a realização do exame clínico, o cirurgião-dentista tem a 
necessidade e obrigação de documentar, no prontuário odontológico, a condição inicial e todos os proce-
dimentos a serem realizados na cavidade bucal, bem como as particularidades que o paciente já apresenta. 
Estes registros propiciam maior segurança e melhor planejamento no tratamento dentário e o acompanha-
mento adequado dos tratamentos efetuados. Buscou-se neste trabalho revisar a literatura em busca de dados 
científicos que analisassem a conduta e o conhecimento das implicações periciais por parte dos cirurgiões-
-dentistas frente ao preenchimento e elaboração dos prontuários. Torna-se digno de nota salientar que, por 
princípio, o Código de Ética Odontológica deve ser um guia orientador, longe de vislumbrar um objetivo 
punitivo ao profissional. Constata-se a necessidade de difundir, entre os profissionais, a importância do 
preenchimento completo e detalhado do prontuário odontológico, o que significa proteção ao paciente e um 
objeto de amparo legal ao cirurgião-dentista.

ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA DIANTE DE CASOS DE VIOLÊNCIA E 
NEGLIGÊNCIA CONTRA IDOSOS
JOSÉ ABDIAS CORRÊA SILVA FILHO1; LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA1; LEO-
NARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INSTITUTO FLORENCE, SÃO LUÍS, MA, 
BRASIL.
e-mail:zefilho00@hotmail.com

Palavras-chave: envelhecimento; violência; conduta legal

A despeito dos avanços tecnológicos e sociais na promoção de educação e saúde, a violência contra idosos 
ainda se faz presente no Brasil, dada a condição frágil desses indivíduos diante dos agressores. Ao passo 
que se firmaram condições orgânicas para a longevidade, não houve um amadurecimento psicossocial para 
lidar com a população em envelhecimento. Diante disso, o Artigo 230 da Constituição Federal, representa-
do pela Lei 8.842/94 – Política Nacional do Idoso – estabelece a obrigação da família, sociedade e Estado 
em assegurar a dignidade e o bem estar aos idosos. No entanto, observa-se que a maioria dessas demonstra-
ções agressivas ocorre no âmbito familiar, a exemplo do abandono, negligência e violência, seja ela, física, 
psicológica ou financeira e material. Ao cirurgião-dentista, bem como todos os profissionais da saúde, 
cabe a responsabilidade jurídica e moral de interceptar tais demonstrações de abuso quando da suspeita na 
prática clínica, percebendo lesões no complexo maxilofacial (trauma nos ossos nasais ou maxilares, por 
exemplo) ou identificando os fatores biopsicossociais geradores das condições de saúde oral anômalas, no-
tificando ambas as ocorrências ao órgão competente. Posto isso, o presente estudo propõe abordar, por meio 
de uma revisão literária atualizada, as agressões que acometem idosos no nível dos seus reflexos orofaciais, 
bem como informar os profissionais da conduta ética e legal devida nas referidas situações e corroborar a 
importância da notificação para o dimensionamento epidemiológico e criação de políticas públicas voltadas 
para a prevenção de atos agressivos.

ERROS COMETIDOS POR ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UNIVERSI-
DADES BRASILEIRAS EM TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS INTRABUCAIS - RE-
VISÃO DA LITERATURA
LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA; JOSÉ ABDIAS CORRÊA SILVA 
FILHO; LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; CAMILA 
PAULO BARBOSA; THALITA QUEIROZ ABREU
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:zefilho00@hotmail.com

Palavras-chave: radiografia dentária; controle de qualidade; ensino

O exame radiográfico constitui-se recurso complementar de imagem muitas vezes imprescindível na Odon-
tologia, pois, dentre outras funções, possibilitam diagnósticos mais precisos, colaboram com a obtenção de 
prognósticos, definem protocolos, e auxiliam no tratamento e acompanhamento dos pacientes. Para a ga-
rantia de qualidade das imagens é fundamental não só empregar equipamentos calibrados e inspecionados, 
além de um rígido controle de qualidade dos materiais radiográficos, é necessário que os procedimentos 
práticos instituídos pelos cirurgiões-dentistas garantam que cada procedimento radiográfico seja necessário 
e apropriado ao problema clínico em questão, e que o exame deve ser realizado com a menor exposição 
possível, melhor técnica, menor custo e inconveniência ao paciente. Tal resultado técnico depende da com-
binação de características tais como: densidade, contraste, nitidez, distorção e enquadramento da região de 
interesse, devendo-se atentar a todas as etapas da técnica, desde o filme radiográfico, posicionamento da 
cabeça do paciente, incidência do feixe de raios X, tempo de exposição e processamento. Imagens radio-
gráficas insatisfatórias, além de gerar interpretações errôneas, podem acarretar repetição do exame, levando 
ao aumento da exposição do paciente à radiação ionizante. Em virtude de todas estas situações, decidiu-se 
investigar, com base na Literatura disponível, as causas e a frequência dos principais erros radiográficos 
cometidos por graduandos de universidades brasileiras, a fim de contribuir para processo de ensino da 
Radiologia Odontológica, a partir da elaboração, estabelecimento ou consolidação de metodologias que 
supram de fato deficiências no processo ensino/aprendizado.
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P481 UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSI-
NO DA ANATOMIA HUMANA: ELABORAÇÃO DE UM ATLAS DIGITAL
JOSÉ EMERSON XAVIER1; RAFAEL DANYLLO MIGUEL1; TATIANO GOMES 
SILVA1; ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES1; MICHEL GOMES DE 
MELO2; CAROLINA PEIXOTO MAGALHÃES1

1.UFPE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE, BRASIL; 2.MAURÍCIO DE NASSAU, 
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:emerson_120@hotmail.com

Palavras-chave: anatomia humana; atlas digital; ensino- aprendizagem

O estudo da anatomia humana é bastante complexo estruturalmente. Isso ocorre devido à grande quantidade 
de estruturas anatômicas presentes nos seres vivos, mais especificamente nos seres humanos. Devido a isso, 
existe uma certa necessidade da utilização de diferentes recursos que possam facilitar as estratégias de en-
sino. O presente estudo teve como objetivo introduzir a tecnologia no ensino público através da elaboração 
de um atlas digital que possa servir como material alternativo para o processo de ensino-aprendizagem da 
anatomia humana. Para a elaboração do atlas digital foram fotografadas peças cadavéricas e sintéticas per-
tencentes ao laboratório de anatomia humana do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de 
Pernambuco (CAV-UFPE) com uma câmera de marca CANON modelo PowerShot A490. As fotos foram 
editadas nos programas Picasa3, Photo! Editor e ArcSoft PhotoImpression e inseridas no programa Micro-
soft Office PowerPoint 2007, onde foi feita toda a montagem do atlas. Finalizada a elaboração do atlas, 
foi realizada a aplicação de um questionário, com dez perguntas, nos discentes do curso de Enfermagem 
do CAV-UFPE, para avaliar a eficiência do atlas como ferramenta de ensino-aprendizagem. A análise do 
questionário apresentou aproximadamente, 90% de eficácia na construção do conhecimento dos discentes. 
Obteve-se, dessa forma, um recurso didático que pode ser utilizado pelos alunos, facilitando seu aprendiza-
do sobre a anatomia humana, bem como suprindo a carência de livros para a disciplina. 

PRODUÇÃO DE TELEAULAS COMO AUXÍLIO NO ESTUDO DA ANATOMIA 
HUMANA PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS
JOSÉ EMERSON XAVIER; RAFAEL DANYLLO MIGUEL; TATIANO GOMES 
SILVA; ROSANA CHRISTINE CAVALCANTI XIMENES; ALEX SALES TORRES; 
CAROLINA PEIXOTO MAGALHÃES
UFPE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE, BRASIL.
e-mail:emerson_120@hotmail.com

Palavras-chave: educação; teleaula; anatomia humana

A educação é a base para a formação do indivíduo. Atualmente, o mundo vive numa nova era tecnológica, 
onde todas as classes sociais estão aptas a participar, pois essa tecnologia está cada vez mais acessível. 
A escola deve se preparar para receber alunos atualizados com relação aos artifícios didáticos da sala de 
aula. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma proposta educacional virtual que vise levar 
para o âmbito das escolas públicas a utilização de teleaulas como recurso auxiliar no processo ensino-
-aprendizagem sobre o conhecimento da anatomia humana. Desenvolvimento de um ambiente virtual de 
aprendizagem, onde será caracterizado o perfil do público-alvo, escolhido um assunto a ser abordado, 
bem como definidos os recursos disponíveis a serem utilizados. O público-alvo escolhido são as escolas 
públicas municipais e estaduais do Município de Vitória de Santo Antão, identificadas através da Secretaria 
de Educação. Os vídeos serão produzidos e editados por professores e monitores de anatomia e por um 
técnico em informática. Será utilizada uma filmadora da marca CANON, modelo PowerShot A490, ano 
2010, Resolução de 10.0 MEGAPIXELS. Após a edição, os vídeos serão salvos no formato MPEG, de 
forma que possam ser visualizados tanto em computadores quanto em aparelhos de DVDs. Todos os vídeos 
produzidos serão gravados em DVD, com capa, sumário e modo informativo de utilização. Os conteúdos 
das teleaulas foram elaborados a partir de obras conceituadas de anatomia humana, disponíveis na Bi-
blioteca do CAV/UFPE. Os DVDs contendo as teleaulas serão distribuídos gratuitamente com as escolas, 
após reunião com professores de ciências e biologia. Nesse projeto, que está em andamento, pretendemos 
proporcionar ao professor da educação básica as bases para que possa superar barreiras de ordem adminis-
trativa e pedagógica, possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 
integradora de conteúdo e do conhecimento.

IMPORTÂNCIA E IMPACTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NO GRAU DE AN-
SIEDADE DE CRIANÇAS FRENTE AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
JULIANA SILVA DO NASCIMENTO; MÔNICA MOREIRA DIAS DA CRUZ
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:julianasn.odontologia@hotmail.com

Palavras-chave: educação bucal; ansiedade ao dentista; promoção de saúde

A ansiedade é o principal vilão no que diz respeito ao bom desempenho do cirurgião-dentista em seus 
procedimentos, principalmente quando relacionada à criança. Sabe-se que o primeiro contato do indivíduo 
com o meio odontológico deve ser o melhor possível, mas quando este contato for desfavorável vale re-
buscar a confiança do paciente ao profissional, sendo uma ótima estratégia o desenvolvimento de materiais 
educativos que podem ser apresentados principalmente em escolas com a contribuição dos educadores 
(Flores; Drehmer 2003). Segundo Franchin et al. (2006), na infância o conhecimento básico e os hábitos 
relacionados aos cuidados com a saúde começam a construir-se fazendo com que as atividades educativas 
postas em prática futuramente se apóiem no reforço de um cotidiano já estabelecido. É objetivo, deste traba-
lho, mostrar como a implantação de atividades educativas no dia a dia infantil podem trazer um impacto na 
melhoria da saúde bucal da criança, bem como no grau de confiança desta ao dentista. Este estudo foi ela-
borado tendo como base 11 referências obtidas por meio do levantamento em base de dados de periódicos 
como SciELO, LILACS, BVS no período de 2003 a 2011. Conclui-se que atividades dinâmicas educativas 
como fantoches, teatro ou desenhos ajudam a incorporar na criança os hábitos de higiene. É de extrema 
importância que a promoção da saúde bucal não se limite, apenas, a datas programadas, mas que as infor-
mações sejam repassadas de forma contínua sendo necessário um trabalho conjunto entre dentista, agentes 
de saúde e os próprios educadores. Quando a criança estabelece uma confiança com o profissional, cria-se 
um trabalho mais produtivo para o cirurgião, pois este passa a atender um indivíduo mais cooperativo que 
consegue controlar seu medo frente aos procedimentos odontológicos.

RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
LARISSA LORENA CARVALHO; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA; MI-
RELLA EMERENCIANO MASSA; DAIANNE NOBRE DE OLIVEIRA; SILVANA 
ORESTES CARDOSO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lali_carvalho@hotmail.com

Palavras-chave: sustentabilidade ambiental; resíduos sólidos; saúde

As atividades ligadas ao setor de saúde são fundamentais no contexto de todos os aglomerados humanos 
organizados. No entanto, o comprometimento ambiental, gerado pelos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde, é reconhecido tanto pela comunidade científica como pelas autoridades sanitárias e pela popula-
ção em geral. O presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre o 
comprometimento ambiental causado pela gestão inadequada de resíduos sólidos dos serviços de saúde 
e pelo uso crescente de materiais descartáveis a partir de textos selecionados nas bases de dados: Lilacs, 
Scielo e Pubmed. Nesse contexto, é importante destacar que esses resíduos ainda não recebem o devido 
tratamento diferenciado, tendo muitas vezes como destino final o mesmo local utilizado para descarte dos 
demais resíduos urbanos. Na medida em que são dispostos de qualquer maneira em depósitos a céu aberto, 
ou em cursos de água, possibilitam a contaminação de mananciais de água potável, sejam superficiais ou 
subterrâneos, disseminando as doenças por meio de vetores que se multiplicam nestes locais ou que fazem, 
dos resíduos, fonte de alimentação. Diante do exposto, os autores concluem que um caminho para solu-
cionar a questão dos resíduos de serviços de saúde é o exercício do bom-senso, a partir de investimentos 
na formação e no treinamento dos profissionais de saúde, os quais poderão auxiliar no esclarecimento da 
população. A tomada de medidas de biossegurança, aliada à economia de recursos, preservação do meio 
ambiente, ética e responsabilidade, poderá garantir mais qualidade de vida e um futuro mais saudável para 
as próximas gerações.

SÁUDE ORAL COMO UM DIREITO HUMANO E UNIVERSAL: UTOPIA, ES-
TAGNAÇÃO OU MUDANÇA?
LEONARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA1; KÁTIA MARIA MARTINS 
VELOSO2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:leonardogalvaoslz@yahoo.com.br

Palavras-chave: saúde oral; sistemas de saúde; universalidade

O acesso da população aos serviços básicos de saúde foi estabelecido como um dos Direitos Humanos 
na Declaração de Alma-Ata em 1978. Ademais, estudos recentes têm demonstrado a relevância da Saúde 
Bucal para a manutenção da saúde sistêmica, além do bem-estar do indivíduo e da população. No entanto, 
após três décadas, observa-se que ainda persistem significativas disparidades nos indicadores de Saúde Oral 
entre as diferentes populações do planeta, fato que se deve a uma teia de influências, incluindo complexos 
processos sociais, culturais e econômicos, que afetam não só a promoção da saúde quanto o acesso à aten-
ção odontológica efetiva. A estrutura e organização dos sistemas de Saúde Bucal, além do conteúdo dos 
currículos odontológicos refletem uma tradição profundamente enraizada, a fim de tentar curar as doenças 
através de refinados meios tecnológicas. Entretanto, uma melhor prestação desses serviços exige, além da 
aplicação do conhecimento científico sobre a biologia das doenças orais considerarem também as mudan-
ças na incidência, prevalência e tendências dessas condições patológicas entre as diferentes populações, 
reconhecendo, assim, o impacto de tais mudanças nas filosofias de tratamento. Os perfis de doenças bucais 
das populações em países de baixa, média e alta renda são distintos, no entanto, observam-se em ambas 
as falhas na organização dos serviços odontológicos. Fica evidente que precisam ser implantadas políticas 
públicas que garantam o acesso à atenção básica, o que traduz medidas de informação, planejamento, pre-
venção, diagnóstico e tratamento de patologias, garantindo assim a universalidade na promoção de Saúde 
Bucal. O presente estudo propõe, com base na Literatura disponível, expor o atual cenário da Saúde Oral na 
conjuntura mundial, reafirmando a necessidade urgente de mudanças nesse quadro, com base nas condições 
sócio-econômicas vigentes.

RELAÇÃO ENTRE TRAUMATISMO DENTÁRIO E FATORES SOCIOECONO-
MICOS EM ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS NA CIDADE DO RECIFE-PE
LETÍCIA FERNANDA DE LIMA ALMEIDA; MÔNICA VILELA HEIMER; BRU-
NO COSTA CARVALHO; VIVIANE COLARES
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:leticialima.almeida@gmail.com

Palavras-chave: traumatismo dentário; adolescentes; fatores socioeconômicos

O presente trabalho teve como objetivo verificar a relação entre traumatismo dentário e fatores socioeconô-
micos em adolescentes de 15 a 19 anos da cidade do Recife- PE.  Trata-se de um estudo transversal reali-
zado com estudantes de 15 a 19 anos de idade, sendo 100 alunos de escola pública e 100 de escola privada. 
Na coleta de dados foi utilizado o exame clinico epidemiológico, efetuado durante as aulas de educação 
física, o questionário ABA-ABIPEME para determinar a situação econômica e a classificação de Andre-
assen & Andreassen para categorizar os tipos de traumatismo dentário. Foi aplicado o teste qui- quadrado 
de Pearson para avaliar a presença de associação entre as variáveis. O nível de significância utilizado foi 
de 5%. A prevalência de trauma foi de 10,8% sendo um valor acima do encontrado por David et al (2009), 
Naidoo et al (2008), este valor está bem próximo do encontrado por Soriano et al (2007) e Ramos- Jorge et 
al (2006) esses autores encontraram 10,5% e 10,7% respectivamente, e abaixo do valor encontrado em ou-
tros autores (Soriano et al, 2004; Cortes et al, 2001, Huang et al, 2007; Diaz et al, 2010; Fakhrunddin et al, 
2006; Adekoya-Sofowora et al, 2008; Navabazam Farahani et al, 2009). É importante salientar, no entanto, 
a grande variedade dos critérios diagnósticos utilizados entre os estudos o que pode justificar divergências 
encontradas. Os dentes mais afetados foram os incisivos centrais superiores, e o tipo de trauma mais pre-
valente foi fratura/ trinca de esmalte, seguido de fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar. Não 
foi encontrada nenhuma associação significante entre as variáveis estudadas; As variaveis estudadas foram 
trauma versus sexo, trauma versus renda (classe social) e trauma versus tipo de escola (pública ou privada). 
Os resultados deste estudo mostraram uma prevalência relativamente baixa de traumatismo dentário entre 
adolescentes de 15 a 19 anos de idade da cidade do Recife. 
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P487 A INTEGRAÇÃO DA ODONTOLOGIA NAS EQUIPES DAS UNIDADES DE TE-
RAPIA INTENSIVA
LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA1; JOSÉ ABDIAS CORRÊA SILVA FILHO1; KA-
RINNA FRÓES LIMA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INSTITUTO FLORENCE, SÃO LUÍS, MA, 
BRASIL.
e-mail:leticia-pereira90@hotmail.com

Palavras-chave: doença periodontal; paciente hospitalizado; uti

Com a criação de primeira Faculdade de Odontologia no mundo, em meados do século XIX, houve uma 
distinção entre Medicina e Odontologia provocando, assim, perda na dimensão do impacto das doenças 
bucais sobre a condição sistêmica e vice-versa. Atualmente, com o grande avanço na Odontologia, retoma-
-se a confluência dessas especialidades em direção ao mesmo objetivo de restabelecimento e manutenção 
da saúde do indivíduo. Nesse sentido, a literatura aponta os problemas bucais, principalmente a doença 
periodontal, como foco de disseminação de patógenos com efeito sistêmico, especialmente em pessoas 
com a saúde comprometida. Em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocorre, comumente, a negligência 
da saúde bucal dos pacientes, pois, muitas vezes, a monitoração dos órgãos e sistemas que não são as causas 
diretas da internação é esquecida. Soma-se a isso o fato de os procedimentos odontológicos em pacientes 
hospitalizados serem mais limitados, dada a condição frágil dos mesmos. No entanto, no ambiente hospi-
talar, identifica-se a necessidade de cuidados especiais, com uma visão integral, objetivando a obtenção de 
melhorias na condição sistêmica. Além disso, a assistência odontológica no ambiente hospitalar é direito 
assegurado ao cidadão e dever do Estado, segundo consta no artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988. 
Desse modo, esse estudo se propõe, por meio de uma revisão de literatura, mostrar a atuação do cirurgião-
-dentista dentro da equipe multidisciplinar da UTI, enfatizando sua atuação junto aos pacientes críticos.

PERFIL DOS PACIENTES ADULTOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS USUÁ-
RIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO III DA 
CIDADE DO RECIFE/PE: ESTUDO QUANTITATIVO/QUALITATIVO.
LIA XIMENES SANTOS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:liaximenes_@hotmail.com

Palavras-chave: hipertensão; diabetes; perfil

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM) constituem os principais fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, cujo tratamento e controle exigem conhecimento da doença, alterações de 
comportamento e mudanças de estilo de vida. Neste contexto este estudo tem como objetivo, conhecer o 
que o paciente sabe sobre sua doença, as causas da pouca ou não adesão ao tratamento e o perfil desses 
pacientes usuários das Unidades de Saúde do Distrito Sanitário III. Utilizou-se de diários de campo, ficha 
de identificação e questionários para verificar a compreensão do usuário sobre: doença, causas e adesão 
ao tratamento. Da análise dos resultados do estudo pôde-se verificar que dos 581 usuários entrevistados, 
a média de idade foi de 60-69 anos (27%), sendo 71,9% do gênero feminino. 43,7% possuíam ensino 
fundamental incompleto, 23,9% eram analfabetos, 36% tinham conhecimento sobre a HAS e 65% não 
souberam responder sobre DM, sendo o estresse/emocional (19,4%) apontado como a principal causa para 
elevação das taxas de pressão e glicose. Em relação aos medicamentos prescritos, 33,3% relataram por 
vezes esquecer-se de tomá-los e 19,1 % não gostam de fazê-lo. Verificou-se que 50,4% não fazem dieta 
e 77,3% não fazem exercícios, mesmo com 60,6% relatando a existência de programas que envolvam a 
participação dos hipertensos e diabéticos na comunidade, enfatizando que 76,1% relatam a disponibilidade 
do médico ao atendimento.

NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS EM PACIENTES INTERNADOS NAS UTIs
LUANA DE FÁTIMA NASCIMENTO BARBOSA; TATIANA KÁTIA RAFA-
EL CARVALHO DE OLIVEIRA; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BARBOSA 
VASCONCELOS
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:luanafatiman@hotmail.com

Palavras-chave: necessidades; odontológicas; uti’s

A presença de equipes multidisciplinares na assistência aos pacientes que se encontram na Unidade de 
Terapia Intensiva é muito importante. A maioria desses pacientes encontra-se muito debilitada e exigem 
cuidados especiais e complexos. Nesses cuidados deve estar incluído o tratamento odontológico, com hi-
giene bucal adequada, dada a inter-relação entre doenças bucais e sistêmicas. No entanto, é raro encontrar 
um cirurgião-dentista fazendo parte da equipe multiprofissional das UTIs. Um dos principais motivos da 
promoção de saúde bucal seria prevenir e remover os focos de infecções bucais ativos que possam compro-
meter o quadro clínico geral do paciente, especialmente daqueles que estão intubados e ou em ventilação 
mecânica, prevenir ou reverter, quando no início, doenças periodontais, cárie e câncer bucal. “Há mais de 
150 anos a higiene das mãos é a mais importante medida para o controle da infecção hospitalar. Mas, até 
o momento, uma fonte de infecção tão importante como a boca, considerada um ambiente propício para o 
crescimento microbiano, vem sendo esquecida”, segundo a cirurgiã-dentista Teresa Márcia Nascimento de 
Morais, que há cinco anos deu início ao atendimento odontológico na UTI da Santa Casa de Misericórdia 
de Barretos (SP). A boca é uma das portas de entrada para infecções, principalmente a respiratória. Se não 
estiver limpa, facilita a proliferação das bactérias já existentes, além da colonização por outras bactérias, 
principalmente as que já se encontram no ambiente da UTI. Esse trabalho objetiva relatar a importância da 
presença do cirurgião dentista nas equipes de UTI e os benefícios que esse acompanhamento pode trazer 
ao paciente.

A ODONTOLOGIA E OS CENTROS DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO MEN-
TAL: REVENDO PARADIGMAS
LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA; ADRIANA PATRÍCIA DE SOUZA; KADIDJA 
FERNANDA MARTINS; RAFAELA CARDOSO MENDES; RICHELLY MILENA 
FREIRE DE FARIAS; AURORA KARLA DE L. VIDAL
FCM/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lulima_oliveira@hotmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; transtorno mental; equipe multiprofissional

Portadores de transtornos mentais e comportamentais, em geral, têm grande dificuldade de acesso ao tra-
tamento odontológico. Os problemas enfrentados vão desde a recusa dos profissionais em atender a essa 
clientela à inapropriada formação dos mesmos. Assim, buscou-se verificar a condição de saúde bucal de 
usuários de Centro de Desinstitucionalização de Saúde Mental, Camaragibe/ Pernambuco. Foi realiza-
da avaliação odontológica e frente à necessidade de tratamento diagnosticada, procedeu-se ao tratamen-
to buco-dental dos usuários, consoante a colaboração dos mesmos e anuência formal dos responsáveis. 
Adotando-se uma postura prática foi possível rever alguns métodos e idéias pré-concebidas. Foi realizada 
também escovação dental supervisionada, orientação aos técnicos de enfermagem e cuidadores quanto à 
importância da escovação e da saúde bucal, bem como os reflexos da mesma na saúde geral dos indivíduos. 
Os resultados revelam a necessidade de investimento na capacitação em saúde mental, junto aos atores 
do cenário da assistência do Programa de Saúde da Família para a efetivação de práticas e construção de 
novos saberes, contribuindo para a melhoria da assistência em saúde. A avaliação odontológica identificou 
dentre 118 (100%) usuários, 30 (25,4%) edêntulos; e desses, 56 (47,4%) apresentavam necessidade de 
realização de exodontias; e 48 (40,7%) necessitavam de tratamento periodontal. Conclui-se que a atenção 
à saúde mental nos seus diversos paradigmas deverá possibilitar a inserção do cirurgião-dentista na equipe 
multiprofissional que assiste estes pacientes de modo a assegurar a integralidade não apenas da assistência 
como também do cuidado. É possível a ruptura de preconceitos de exclusão à saúde odontológica, no qual 
estão submetidos os portadores de sofrimento mental, sendo imperioso defender e garantir a existência de 
serviços odontológicos que permitam acesso, autonomia, qualidade e co-responsabilização à saúde dos 
usuários com transtorno mental.

 
REABILITAÇÃO ANAPLÁSTICA DA FACE PARA IDOSOS ONCOLÓGICOS: 
ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO HOS-
PITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
LUIZ ALBERTO DE PAIVA NETO1; LARISSA CHAVES MORAIS DE LIMA2; 
EUTON JEFFERSON GOMES DE AZEVEDO2; CACILDA CHAVES MORAIS DE 
LIMA1; TÚLIO HENRIQUE PINTO VINAGRE1; GERALDO SÁVIO ALMEIDA 
HOLANDA1

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, ARARUNA, PB, BRASIL.
e-mail:luizalberto_91@hotmail.com

Palavras-chave: câncer de cabeça e pescoço; prótese bucomaxilofacial; equipe multidisciplinar

O câncer de cabeça e pescoço no Brasil é mais prevalente em indivíduos na 6ª década de vida. O tratamento 
cirúrgico resulta em mutilação física acompanhada de transtornos psicológicos, condição clínica que leva 
os indivíduos a se tornarem deprimidos ao isolamento dos mesmos do convívio social. O objetivo deste tra-
balho é apresentar uma experiência vivenciada no serviço de reabilitação bucomaxilofacial da Divisão de 
Odontologia Restauradora e Social do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da 
Paraíba - HULW/UFPB. Serão apresentados todos os instrumentos que constituem o protocolo de atendi-
mento aos pacientes idosos, portadores de mutilações faciais, bem como o manual dirigido para os cuidado-
res dos portadores das referidas deformidades, quanto aos cuidados com a ferida cirúrgica. Foi utilizado o 
roteiro de atendimento que faz parte das etapas clínicas de responsabilidade da equipe multiprofissional 
constituída pelo assistente social, psicólogo e fisoterapeuta. Um protocolo de procedimentos aplicado pelo 
enfermeiro voltado para o cuidado com a ferida cirúrgica e órgãos da face antes que as moldagens sejam 
obtidas. Utilizou-se também o protocolo de atendimento clínico para a reabilitação bucomaxilofacial re-
alizado pela equipe de Odontologia, que realiza todos os procedimentos clínicos e as etapas laboratoriais 
para a confecção da prótese facial. O atendimento ocorre de maneira rápida e eficaz com a reabilitação 
física e psicológica dos pacientes, promovendo a reintegração dos mesmos à sociedade e melhorando a 
sua qualidade de vida.

RECURSOS ATUAIS ADOTADOS NA ODONTOLOGIA LEGAL PARA IDENTI-
FICAÇÃO HUMANA
MAGDA LYCE RODRIGUES CAMPOS1; KAREN LORENA TEIXEIRA BARBO-
SA1; THIAGO SOUSA BARROS1; MARCELA REGINA ARAÚJO DE JESUS1; DA-
NIELLE GOMES SILVA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO DE ENSINO SUPERIOR FLORENCE, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:magdalyce@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia- legal; identificação-humana; imaginologia

Nas ciências forenses, a identificação humana é de grande importância tanto por razões legais quanto por 
razões humanitárias. Características físicas, funcionais, psíquicas, normais e patológicas ajudam na iden-
tificação antropológica. A identificação humana por meio da radiologia, utilizados em Odontologia Legal, 
ganha cada vez mais destaque como um instrumento auxiliar indispensável nessas questões. O exame por 
imagem tem aplicação no campo das Ciências Forenses, e em especial, na Odontologia Legal. A imaginolo-
gia é um meio indireto de análise e pode ajudar na identificação do individuo por meio dos dentes, estiman-
do idade, e em alguns casos, até a ocupação profissional do mesmo. Imagens geradas por Tomografia Com-
putadorizada de Feixe Cônico e Ressonância Magnética podem permitir até a Reconstrução Facial Forense 
Digital de um individuo. O trabalho com imagens tridimensionais em movimentos de rotação e translação 
e a possibilidade de segmentar determinadas áreas podem auxiliar a Odontologia Legal. A identificação é 
caracterizada pelo uso de técnicas e meios propícios para se chegar à identidade e pode ser realizada por 
técnicos treinados (judiciária ou policial) ou por profissionais com conhecimentos diferenciados e específi-
cos na área biológica (medicolegal ou odontolegal), tendo uma sucessão praticamente ilimitada de técnicas 
e meios adequados para se chegar à identidade humana. O presente estudo aponta as principais inovações 
de identificação antropológica na Odontologia Legal, através de uma revisão da literatura. 
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P493 HÁBITOS DE HIGIENE ORAL E ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGI-
CO DE GESTANTES ATENDIDAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO 
LUÍS- MA
MAGDA LYCE RODRIGUES CAMPOS; TALYTA CRISTINA SANTOS DE AZE-
VEDO; CAROLINA RAIANE LEITE DOURADO; RAFIZA FÉLIX MARÃO 
MARTINS; MARCELA REGINA ARAÚJO DE JESUS; ERIKA BÁRBARA ABREU 
FONSECA TOMAZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:magdalyce@hotmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; gestação; tratamento odontológico

Evidências atuais demonstram a importância de manter uma boa saúde bucal durante a gravidez, inclusive 
realizando tratamento odontológico se esse se fizer necessário. Com o objetivo de verificar a adesão de 
gestantes ao tratamento odontológico e as mudanças de hábitos que são considerados fatores de risco para 
a cárie dentária e para a doença periodontal foram entrevistadas 70 gestantes, em acompanhamento de 
pré-natal no Hospital Universitário Materno Infantil-HUUFMA, na cidade de São Luís, MA. Utilizou-se 
questionário estruturado e os entrevistadores foram previamente treinados. Efetuaram-se os testes de Sha-
piro-Wilk, McNemar e Wilcoxon (alpha=5%). Das gestantes avaliadas, 12 (17.2%) realizaram algum tipo 
de tratamento odontológico no primeiro trimestre da gestação, 6 (7.2%) no 2º trimestre e nenhuma gestante 
efetuou tratamento no último trimestre. Verificaram-se diferenças no comportamento relacionado à saúde 
bucal das mulheres antes e durante a gestação. As frequências de uso de bochecho fluoretado (p=0.03) e de 
escovação dentária após as refeições (p<0.001) foram menores durante a gestação quando comparadas ao 
período anterior à gravidez. Por outro lado, o número de lanches ingeridos por dia foi significativamente 
maior durante a gestação, quando comparado ao período anterior (p<0.001). Conclui-se que é baixa a 
adesão das gestantes ao tratamento odontológico e que há mudança de hábitos e comportamentos durante a 
gestação que podem influenciar a saúde oral destas mulheres.

O OLHAR DOS IDOSOS SOBRE SUA SAÚDE BUCAL: RELATO DE EXPERIÊN-
CIA EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO; MANUELLA BARBOSA CUNHA; CLÉSIA 
OLIVEIRA JONATAS; CRYSLAINE OTACÍLIO SILVA; ISIS FELICIANO DE 
SOUZA MENDES
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:phsantillo@hotmail.com

Palavras-chave: saúde; bucal; idosos

A velhice é um tema que tem despertado a atenção pelo aumento da proporção de idosos na população, fe-
nômeno comum a diversos países, tanto os do primeiro mundo como aqueles em desenvolvimento. A saúde 
do idoso demanda ações da família e dos serviços de saúde, privados e públicos. Dentre os problemas de 
saúde bucal frequentemente encontrados nos idosos estão edentulismo, periodontopatias, lesões de tecidos 
moles, desordens têmporo-mandibulares e xerostomia. Diante deste contexto este trabalho teve como ob-
jetivo relatar um encontro para orientação sobre saúde bucal para um grupo de idosos. A ação foi realizada 
no Hospital Geral de Areias que possui um programa de assistência aos idosos onde os discentes do 1º 
ano do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia do Recife realizaram dinâmicas de educação, 
em duas visitas expondo a importância da saúde bucal para a qualidade de vida e discutindo o porquê da 
mudança de comportamento em relação a manter e cuidar dos seus dentes e boca, como a importância da 
visita ao dentista, o uso diário de pasta e escova, detecção de lesões suspeitas e como realizar o autoexame 
da boca. Além dessas questões os idosos foram orientados sobre o cuidado com as próteses. Concluiu-se 
que os encontros foram satisfatórios tanto pela participação efetiva dos idosos durante as dinâmicas como 
pelos questionamentos feitos pelos mesmos, mostrando que ações desse tipo são fortes aliadas à melhoria 
da qualidade de vida desta população pela interferência no processo saúde doença, através de mudança de 
comportamento em relação a cuidados com a saúde bucal.

GESTANTE DE ALTO RISCO: UM ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR?
MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX DE FIGUEIREDO; GORETTI LIMA; REBECA 
FREITAS; YEDA VIDAL; VERÔNICA KOZMHINSKY
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:g.f.figueiredo@hotmail.com

Palavras-chave: gestante; alto risco; mãe

A gestação é considerada de alto risco quando existe qualquer doença materna ou condição sociobiológica 
que pode prejudicar a evolução normal deste período, com risco para saúde da mãe e do feto. Dentre muitos 
fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, idade abaixo dos 18 anos ou acima dos 35 e considerando 
os estudos que comprovam a ligação da doença periodontal ao parto prematuro e ao baixo peso do recém 
nascido, se faz necessário um acompanhamento do pré-natal por uma equipe interdisciplinar, conceituada 
pelo grau de integração entre as disciplinas e a intensidade de trocas entre os especialistas, contribuindo 
para o cuidado integral. Fazendo parte dessa interdisciplinaridade se encontra o pré-natal odontológico que 
visa diminuir as intercorrências de doenças bucais, desde uma inflamação gengival a um atendimento de 
urgência, saindo do quadro de dor e estresse, melhorando o estado geral da gestante. A atenção odontológi-
ca nesse período atua ainda desmistificando as crenças e tabus a respeito do atendimento odontológico da 
gestante, adequando o meio bucal através de procedimentos restauradores e preventivo, orientando sobre 
higiene bucal e dieta não cariogênica, estimulando o autocuidado e incorporando novos hábitos que con-
tribuem também para uma dentição saudável do bebê. Faz-se necessário por parte do cirurgião-dentista um 
conhecimento e acompanhamento do histórico da paciente sobre a doença e ou condições psicossociais que 
se encontra, e junto com a equipe desenvolvam condições favoráveis de assistência à gestante e ao bebê, 
melhorando a qualidade de vida. Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a 
importância do pré-natal odontológico, atuando junto com uma equipe interdisciplinar contribuindo para 
melhoria das políticas de saúde.

MANEJO DO PACIENTE HIPERTENSO: UMA VISÃO 
MÉDICO-ODONTOLÓGICA
MARIA EMÍLIA ESPINDOLA1; MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA2; EDVAL 
JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA3

1.FCM, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.FOR, RECIFE, PE, BRASIL; 3.HMJ, JA-
BOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL.
e-mail:borbaespindola@gmail.com

Palavras-chave: hipertensão; prevalência; manejo médio-odontológico

O objetivo do presente trabalho é explanar sobre o que é a hipertensão arterial, seus cuidados e manejo, de 
forma que englobe tanto a visão médica quanto a odontológica. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), po-
pularmente conhecida como pressão alta, é uma das doenças com maior prevalência no mundo. É definida 
como a elevação anormal da pressão sangüínea sistólica arterial, em repouso, acima de 140 mm Hg e/ou a 
elevação da pressão sangüínea diastólica acima de 90 mm Hg, sendo que atualmente este nível da pressão 
diastólica já está sendo considerado como em torno de 80 mm Hg. Uma preocupação constante no manejo 
desses pacientes é quanto a anestésicos locais, se deve ser ou não usado o vasoconstritor. Porém tanto a 
literatura quanto a prática clínica, indicam que o vasoconstritor deve ser usado sendo o de eleição a epine-
frina. Pois se sabe que a adrenalina endógena liberada devido à dor é mais prejudicial do que a sintética, 
por elevar mais rapidamente a pressão arterial. Foi realizada uma revisão de literatura onde o levantamento 
de dados baseou-se na estatística descritiva. Observando assim, que no Brasil, por volta de 15% dos in-
divíduos adultos são considerados hipertensos. Aproximadamente 10% a 20% da população adulta que 
frequenta o dentista são afetada pela doença. Concluímos que o atendimento por diferentes profissionais 
de saúde aos hipertensos, trabalhando conjuntamente melhora, em muito a terapêutica recomenda, logo é 
de suma importância o atendimento multidisciplinar para se formular um completo plano de tratamento e 
sucesso em sua execução.

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA CARDIOLÓGICA E CONTROLE DE IN-
FECÇÃO ORAL
MARIANA VASCONCELOS DA CRUZ GOUVEIA; RAFAELLA GOMES BRAN-
DÃO DE LIMA; PÁVILA EMANUELA RAMOS DE CARVALHO; DANIELA LU-
ANA DOS SANTOS SOUZA; LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA; AURORA KARLA 
DE L. VIDAL
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marianacruzgouveia@hotmail.com

Palavras-chave: uti; saúde bucal; doenças coronárias

É indiscutível o impacto da doença sistêmica sobre a cavidade bucal e vice-versa. As doenças orais podem 
desempenhar um papel importante na etiopatogenia de doenças cardíacas coronárias, acidentes vascula-
res cerebrais, endocardite bacteriana, diabetes mellitus e infecção respiratória. Dentre as doenças orais, 
destaca-se a doença periodontal, em que a presença de microorganismos gram-negativos, semelhantes aos 
das várias infecções crônicas e respiratórias, ocorre em muitos casos. Objetivou-se verificar o controle da 
infecção oral em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva Cardiológica, através de revisão 
de literatura onde se buscou artigos publicados disponíveis, na internet, nos sistemas de bases de dados: 
Medlars on line Literatura Internacional (Medline), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs) e site da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os resultados evidenciam que as doenças 
cardiovasculares e periodontais, ambas crônicas e multifatoriais, têm em comum uma base genética de sus-
ceptibilidade além de outros componentes relevantes como, a dieta, higiene e tabagismo. Microrganismos 
periodontopatogênicos podem desencadear tromboses ou isquemias cardíacas. Em UTIs o cuidado bucal 
visa o controle de infecção oral a fim de reduzir o número de casos de pneumonia por aspiração e compli-
cações cardíacas. Preconiza-se a descontaminação orofaríngea com o uso do digluconato de clorexidina 
a 0,12%, que propicia redução do índice de infecção nosocomial em 65%. Não esquecendo a remoção 
mecânica. Conclui-se que a literatura fundamenta para uma atuação preventiva às infecções nosocomiais 
e agravos à saúde através do controle químico e mecânico da microbiota oral dos pacientes internados e 
incapacitados de realizá-lo autonomamente, sendo necessária, a atuação do cirurgião-dentista na equipe 
multidisciplinar. 

LESÕES DE CABEÇA E PESCOÇO QUE ACOMETEM CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: UM OLHAR MULTIPROFISSIONAL
MARÍLIA DE MATOS AMORIM; MONA LISA CORDEIRO ASSELTA DA SILVA; 
CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE OLIVEIRA; JAMILLY DE OLIVEIRA 
MUSSE; ANA LUZIA OLIVEIRA BOCCANERA; JEIDSON ANTÔNIO MORAIS 
MARQUES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:amorim.mah@hotmail.com

Palavras-chave: violência; crianças e adolescentes; lesões

A violência contra crianças e adolescentes manifestada pelos maus-tratos, é considerada um grande proble-
ma de saúde pública mundial e caracteriza-se atualmente como uma epidemia que se desenvolve no país, 
escondida pela falta de estatísticas e pelo silêncio da população. Estudos epidemiológicos e sociológicos 
têm demonstrado que as crianças são vítimas desde o nascimento, mas é na fase da adolescência que esse 
fenômeno ganha maior visibilidade, pois deixam de ser somente vítimas passando a ser futuros agressores. 
O cirurgião-dentista encontra-se em posição privilegiada na identificação de casos suspeitos de violência, 
pois, 50% das lesões acometem a região de cabeça e pescoço e 75% delas a região bucal e peribucal. 
O presente trabalho teve como objetivo mostrar os principais tipos de lesões que acometem a região de 
cabeça e pescoço de crianças e adolescentes vítimas da violência. Foi feita uma Revisão de Literatura nas 
principais bases de dados em saúde (Lilacs, Pub Med e Scielo) procurando os tipos de lesões mais preva-
lentes em casos de violência contra crianças e adolescentes. Primeiramente, foi feito uma análise individual 
de materiais científicos observando as perspectivas de cada autor frente ao tema, seguida da discussão. 
Os profissionais da área de saúde devem estar aptos para identificar casos de suspeita e/ou confirmação 
de violência, considerando os indicadores físicos e comportamentais, fornecer os cuidados emergenciais 
necessários e notificar as autoridades competentes. 
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P499 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO
MAURO GUSTAVO AMARAL BRITO; CONCEIÇÃO DE MARIA PROBO DE 
ALENCAR BATISTA; DANYEGE LIMA ARAÚJO FERREIRA
FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL, TERESINA, PI, BRASIL.
e-mail:maurogab_765@hotmail.com

Palavras-chave: restauração; atraumático; civ

O tratamento odontológico restaurador em pacientes infantis constitui-se, algumas vezes, em um desafio 
para o profissional, principalmente em crianças mais jovens ou portadoras de necessidades especiais, de-
vido ao comportamento não-cooperativo ou falta de habilidade cooperativa. Dessa forma, a simplificação 
de técnicas curativas com a manutenção da qualidade do tratamento torna-se uma estratégia que favorece a 
promoção da saúde bucal, tornando-as acessíveis a um maior número de crianças, em especial menos favo-
recidas. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica que consiste na remoção da dentina 
cariada com instrumentos manuais, de acordo com o conceito moderno de odontologia minimamente inva-
siva. O processo é interrompido no momento em que a dentina remanescente apresenta-se mais endurecida, 
saindo em forma de lascas ou escamas, sendo a cavidade selada com cimento de ionômero de vidro (CIV). 
Desta maneira, o ART tem contribuído para a adaptação comportamental de crianças, principalmente bebês, 
pacientes não cooperativos, desajustados, com comprometimento sistêmico ou com necessidades especiais, 
ao tratamento restaurador. Tais experiências mostraram o aumento do acesso aos cuidados odontológicos, 
vencendo barreiras econômicas, ausência e má distribuição de recursos humanos e de equipamentos, dor e 
medo, bem como a dependência de modelos comunitários de atenção, que requerem altas tecnologias em 
sua aplicabilidade. Entretanto, o ART não atende as necessidades restauradoras de todos os tipos de cavida-
des; assim, o diagnóstico correto e essencial para a obtenção de sucesso em longo prazo.

BURNOUT E ODONTOLOGIA
MAYRA MACÊDO DE AQUINO; AILA FONTES CARACIOLO ALBUQUERQUE; 
NELSON RUBENS MENDES LORETTO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, 
BRASIL.
e-mail:mayra_maquino@hotmail.com

Palavras-chave: burnout; odontologia; auxiliares

A Síndrome de Burnout (SB) aparece em profissionais que trabalham com pessoas, porque o tipo de re-
lacionamento requer resposta emocional contínua. Este trabalho objetiva descrever o estado da arte SB, a 
partir de um levantamento na literatura especializada e de sua aplicação na Odontologia. Ela é constituída 
de três dimensões: exaustão emocional - caracterizada por uma falta ou carência de energia, entusiasmo e 
um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização - definida como a falta de sensibilidade e a 
dureza ao responder/tratar as pessoas que são receptoras desse serviço; e baixa realização pessoal no traba-
lho - tendência do trabalhador a se auto-avaliar de forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes consigo 
próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional. O primeiro inventário para avaliação da SB 
foi o Maslach Burnout Inventory composto de 22 questões fechadas que contempla as três dimensões da 
síndrome respondidas segundo uma escala de Likert que varia de 0 para “nunca” a 6 para “diariamente. 
O MBI possui três versões semelhantes, uma para profissionais da saúde (MBI-HSS, Human Services 
Survey) e outra para docentes (MBI-ES, Educators Survey) e o Maslach Burnout Inventory - Students 
Survey (MBI-SS) este último com 15 questões. A FOP-UPE está realizando uma coorte prospectiva que 
com alunos ingressantes em 2007.2 e 2008.1 comparando dois modelos curriculares e em 2011 um estudo 
com auxiliares de Odontologia. Já foram realizados estudos com docentes da FOP-UPE; com estudantes 
matriculados no Ciclo Básico da UPE, dos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia; e com estu-
dantes do Ciclo profissional da FOP-UPE. A SB pode se manifestar nos profissionais de Odontologia em 
função da natureza da atividade, do elevado nível de exigência dos pacientes, das condições de trabalho e 
das condições pessoais de cada profissional.

AVALIAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÍTIO 
DO CARDOSO - MADALENA-RECIFE-PE
MILTON DUQUE MARQUES1; LEILA ELISABETH HERCULANO LINS1; GER-
CIMAR CAVALCANTI FRANÇA ARRUDA2; JADIEL LUIS DA SILVA1; ANA CA-
ROLINA DE MORAES T. V. DANTAS1

1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:miltinho85@gmail.com

Palavras-chave: acolhimento; satisfação; serviço de saúde

O Acolhimento atualmente é um aspecto essencial da política da humanização, pois oferece uma atenção e 
escuta qualificada para o usuário da Unidade Básica de Saúde (UBS). Diante do exposto, duas preceptoras 
do Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde (PET-Saúde/UFPE) (uma médica e uma enfermeira) da 
Unidade de Saúde da Família Sítio do Cardoso (USF) juntamente com acadêmicos da UFPE realizaram 
esse estudo, enquanto participantes do Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde (PET-Saúde/UFPE), 
para identificar a importância do Acolhimento a ser implantado na USF, verificando as principais demandas 
de saúde e se a necessidade do usuário foi atendida. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar 
a satisfação do usuário da USF Sítio do Cardoso em relação ao Acolhimento implantado na referida unida-
de de saúde. Para tal, utilizou-se, como instrumento, um questionário dirigido que conteve itens relativos 
à: opinião do usuário quanto ao acolhimento; conduta adotada, motivo e resolutividade da demanda por 
parte dos usuários; características sócio-demográficas da amostra. Os dados foram analisados na planilha 
Microsoft Excel e no adicional estatístico EZAnalyze (versão3.0). A maior parte dos participantes (92%) 
respondeu preferir os serviços da USF com o Acolhimento implantado e, em relação à satisfação com o 
acolhimento, classificaram o Acolhimento como bom (58,5%) e somente 2,5% o consideraram ruim. Os 
resultados corroboram com os achados da literatura sobre a satisfação dos usuários em relação ao Aco-
lhimento. Essa compreensão pode indicar decisões tanto estratégicas quanto operacionais que venham a 
colaborar para a melhoria da qualidade do serviço.

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A RESPONSABILIDA-
DE ÉTICA E LEGAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE INTEGRAM A ESF 
E O NASF
MONA LISA CORDEIRO ASSELTA DA SILVA; ANDRÉ HENRIQUE DO VALE 
DE ALMEIDA; JAMILLY DE OLIVEIRA MUSSE; JEIDSON ANTÔNIO MORAIS 
MARQUES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:mona.cordeiro@hotmail.com

Palavras-chave: notificação; violência; crianças e adolescentes

A violência é um problema de saúde pública em todo mundo, de causas múltiplas e que atinge a sociedade 
de uma maneira ampla. A notificação e denúncia dos casos de violência é uma ferramenta essencial que 
ajuda a dimensionar essa realidade e a direcionar os investimentos públicos para o seu enfrentamento. O 
presente trabalho teve como objetivo identificar a responsabilidade dos profissionais de saúde, que integram 
o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em notificar casos 
de violência contra crianças e adolescentes, já que esses profissionais desempenham papel fundamental no 
âmbito das políticas de superação da violência e de suas consequências. Compete aos mesmos a função de 
fazer um diagnóstico diferencial das lesões decorrentes dos maus-tratos, bem como conhecer o caminho 
a seguir nos casos de suspeita e/ou confirmação. Foram analisados os códigos de ética de dez profissões 
de saúde (medicina, odontologia, enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, fonoaudiologia, edu-
cação física, fisioterapia e farmácia), que na sua atividade laboral entram ou podem entrar em contato 
com crianças e adolescentes, vitimas da violência. Os códigos de ética das profissões, em sua maioria não 
contemplam a obrigatoriedade da notificação em casos de violência, e que os profissionais têm o dever de 
fazê-lo, podendo ser responsabilizados por omissão ou negligência de acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Fica clara a necessidade do estabelecimento de normas técnicas e de rotinas de proce-
dimento para orientação dos profissionais, apoiando-os no diagnóstico, registro e notificação dos casos de 
violência, como medidas iniciais para um atendimento de proteção às vítimas e de apoio à suas famílias.

AUTOPERCEPÇÃO E CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DURANTE A GRAVIDEZ 
E SUA RELAÇÃO NO PARTO
NADELI LARYSSA DA SILVA GODOI; ANDERSON NICOLLY FERNANDES DA 
COSTA; MARIANA RIOS BERTOLDO; MANUEL ANTONIO GORDÓN-NÚÑEZ
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:nad.laryssa@hotmail.com

Palavras-chave: autopercepção; saúde bucal; gravidez

A gravidez é um estado de grandes mudanças fisiológicas e psicológicas, sendo necessária uma adaptação 
de todo o corpo a esta nova condição. As alterações fisiológicas ocorridas durante o período gestacional 
podem ter efeitos adversos na saúde bucal, desde que estejam associadas a outros fatores. Assim, a proble-
mática das doenças que afetam as gestantes já não pode mais ser explicada unicamente pelos fatores bioló-
gicos que as caracterizam, uma vez que a qualidade de vida decorrente dos aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais de uma sociedade são determinantes e essenciais. O presente trabalho tem por objetivo 
analisar a condição bucal que mais prevalentemente é observada nas gestantes e verificar as consequências 
que a mesma pode causar na saúde da mãe e na hora do parto. Além de discutir a autopercepção em saúde 
bucal das gestantes como fator agravante das doenças bucais nesse período. Por meio de uma revisão de 
literatura foi observada a associação negativa entre autopercepção e condição bucal das gestantes, além da 
possível associação entre inadequado status de saúde bucal e a ocorrência de partos prematuros e/ou nasci-
mentos de crianças com baixo peso. Logo, verifica-se a importância do desenvolvimento de um programa 
de educação e orientação para gestantes incluindo conhecimentos básicos para a prevenção das doenças bu-
cais de maior prevalência. Assim como, a implementação de ações assistenciais odontológicas à população 
referida com programas de prevenção e promoção em saúde bucal no período gestacional.

RELATO DE CASO DE EXPERIÊNCIA DO PRÓ-SAÚDE PELO CURSO DE 
ODONTOLOGIA DA FACULDADE ASCES
NAIARA DOS SANTOS TABOSA; BRUNA GUERRA VASCONCELOS; ISABEL 
LARISSA FARIAS BARRETO; PETRÔNIO JOSÉ LIMA MARTELLI
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:nai_tabosa@hotmail.com

Palavras-chave: pró-saúde; odontologia; saúde coletiva

O Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) tem a perspectiva de que os 
processos de reorientação da formação ocorram simultaneamente em distintos eixos, em direção à situação 
desejada apontada pela Instituição de Ensino Superior, que antevê uma escola integrada ao serviço público 
de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da população brasileira na formação de recursos 
humanos, na produção do conhecimento e na prestação de serviços, em todos estes casos direcionados 
a construir o fortalecimento do SUS. O curso de Odontologia da Faculdade ASCES é vencedor do edital 
Pró-Saúde I. Dentre as atividades realizadas podemos citar: Funcionamento de um centro de especialidades 
odontológicas, onde alunos realizam atendimentos em dez especialidades sob a supervisão dos preceptores, 
e de um laboratório regional de prótese dentária; alunos participam de atividades em estratégias de saúde 
da família, sendo os cirurgiões-dentistas os preceptores e um docente atua na supervisão. Nova dinâmica 
curricular buscando-se incorporar competências para uma formação humanística, crítica e reflexiva. São 
vivenciadas atividades nos seguintes projetos: Programa Asa Branca de Prevenção ao Câncer Bucal, realiza 
prevenção e a busca ativa de lesões bucais nos seus estágios iniciais; Atendimento odontológico e preventi-
vo a 1300 detentos do presídio Juiz Plácido de Souza; Mestres do Sorriso fornecem às pessoas hospitaliza-
das, de uma maneira lúdica e animada noções de higiene oral. Incorporação de pontuação extra aos editais 
de financiamento da iniciação científica para projetos que tratem de questões ou temáticas voltadas ao SUS 
e realização de ações em educação continuada. Conclui-se que Pró-Saúde contribui para implantação de um 
ensino voltado à formação de profissionais preparados a atuar de forma integral e humanizada dessa forma 
fortalecendo os princípios do SUS.
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P505 SAÚDE BUCAL EM UMA POPULAÇÃO DE ADULTOS DA USINA CATENDE EM 
PERNAMBUCO
PATRÍCIA HORDONHO SANTILLO; ANA PAULA BARBOSA LACERDA; ISA-
BEL MARIA DE ARAÚJO PINTO; ESTELA SANTOS GUSMÃO
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:phsantillo@hotmail.com

Palavras-chave: saúde bucal; população; exame

No Brasil a cárie e suas consequências permanecem elevadas nas regiões Norte e Nordeste, consideradas as 
mais pobres do país, em especial em adolescentes e adultos. Em áreas rurais poucos estudos populacionais 
foram conduzidos, sendo provável que também apresentem altas prevalências desses agravos bucais, já 
que é elevado o número de famílias de baixa renda, na maioria das vezes não produtivas. O objetivo deste 
estudo foi verificar o perfil epidemiológico dos adultos em relação aos indicadores do índice CPO-D a 
fim de organizar o agendamento para tratamento dos trabalhadores da Usina Catende. A metodologia foi 
descritiva com o exame clínico para a coleta de dados, seguindo as orientações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. A amostra foi composta de 186 traba-
lhadores maiores de 18 anos lotados na Usina Catende, no estado de Pernambuco, que aceitaram participar 
da pesquisa no período de setembro a novembro de 2010, após a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido. A coleta iniciou após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Pernambuco (UPE), com registro de número 0072.0.0097.000-10. O índice de dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPOD) foi 20,20, sendo que o maior percentual correspondeu a dentes perdidos (67,28%), se-
guido de dentes cariados (19,6%). Quanto aos dados relativos às prevalências de dentes cariados, perdidos 
e obturados, destaca-se que de toda a amostra, 97,3% tinham dentes perdidos e 59,7% apresentavam dentes 
cariados. A presença de dentes obturados foi registrada em 41,9% da amostra pesquisada. Conclui-se que a 
saúde bucal desta população, apresenta-se precária devido ao percentual elevado de dentes perdidos e caria-
dos, sugerindo-se dar maior ênfase na promoção de saúde bucal e na inclusão de programas odontológicos 
especializados para atender esta população de adultos.

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ALEITAMENTO 
MATERNO
PAULO ROBERTO ALVES DUBEUX; THAIANNE GOMES INDA; RAYANY 
MAYARA DE SOUSA FREITAS; RAFAELL NICOLLAU SILVA DE SOUZA; RE-
NATA MORAIS NEPOMUCENO; MARCOS AURÉLIO VASCONCELOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulodubeux@hotmail.com

Palavras-chave: aleitamento; bebê; equipe saúde da família

A importância do aleitamento como prática geradora de benefícios à saúde geral da puérpera e à saúde geral 
e bucal do lactente já está consolidada e é algo que deve ser incorporado por toda a classe odontológica. 
Apesar de natural, a amamentação não é instintiva ou inata, pelo contrário, é uma habilidade que depende 
muito da cultura, dos comportamentos sociais e, portanto, deve ser despertada, incentivada e aprendida. 
Considerando-se que as mães decidem como alimentar seus bebês durante o período da gestação e, ainda, 
que nesta fase encontram-se mais receptivas a informações relacionadas aos cuidados com o futuro bebê, 
destaca-se a importância do papel do cirurgião-dentista dominando e informando seu paciente do tempo 
certo de amamentação. Assim como na promoção quanto na orientação de fatores fundamentais para o 
sucesso deste processo junto a suas pacientes gestantes. O objetivo deste trabalho é ressaltar a importância 
da equipe de saúde da familia na amamentação natural e a relação, dessa, com o desenvolvimento das 
estruturas anatômicas, reforçando a importância do cirurgião-dentista como agente promotor de saúde. 
Conclui-se que a equipe de saúde da família tem um papel fundamental no aleitamento visto que, o contato 
após o nascimento da criança, ou preferencialmente durante o pré-natal, entre os membros da equipe do 
programa de saúde da família e os pais representam uma oportunidade para estimular escolhas saudáveis, 
quanto aos conceitos e práticas adequadas á saúde bucal da criança.

PERFIL DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2005 A 2010
PRISCILA MEDEIROS TENÓRIO; BÁRBARA CIBELE DA SILVA; KYLMA 
CRISTINA DA SILVA; CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA; ANA CARO-
LINA VIEIRA DE MELO CAVALCANTI
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:priska_mt@hotmail.com

Palavras-chave: urgência; atendimento odontológico; saúde

A utilização dos cuidados de urgência odontológica é um processo complexo, que envolve fatores dentá-
rios, sociais, estruturais e psicológicos. A utilização desses serviços reflete, de forma geral, falhas de um 
sistema de saúde, ausência de programas abrangentes e crises econômicas que canaliza grande parcela da 
população. Eles são usados, na maioria das vezes, para resolver problemas resultantes da incapacidade 
de atendimento do sistema de saúde como um todo. Na tentativa de solucionar parte do problema, foi 
implantado, em julho de 2004, e inaugurado em setembro de 2004, no Departamento de Prótese e Cirurgia 
Buco Facial, um Serviço de Pronto Atendimento Odontológico, uma ação extensionista que passou a fun-
cionar na sala Antônio Theodósio Gomes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com 
atendimentos realizados pelos alunos do Curso de Odontologia da UFPE, sob supervisão dos professores 
e preceptores. O objetivo deste trabalho foi o de identificar o perfil dos atendimentos prestados pelo Ser-
viço de Pronto Atendimento Odontológico da Universidade Federal de Pernambuco no período de 2005 a 
2010. Foram analisadas 791 fichas de atendimento clínico, das quais foi observada uma predominância de 
indivíduos do sexo feminino (69.15%); a faixa etária que apresentou maior número de atendimento (217) 
compreendeu de 21 a 30 anos; a maioria dos atendimentos (302) era originária da cidade do Recife; a quei-
xa principal mais frequente relatada pelos pacientes foi odontalgia (69,78%). Conclui-se que o atendimento 
clínico de urgência da UFPE presta valiosa contribuição à saúde da população da cidade do Recife e das 
regiões vizinhas.

A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO 
ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA
RAFAEL MÁRCIO VAZ FERREIRA DOS SANTOS; PALOMA RODRIGUES 
GENU; CAMILA SOARES DE CARVALHO; RAYZA FERREIRA DA SILVA MI-
RANDA; MARIANA ALMEIDA DE BARROS CORREIA; ADRIANA PAULA DE 
ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rafa_ferreira91@hotmail.com

Palavras-chave: extensão universitária; odontologia; presídio feminino

Este trabalho objetivou apresentar a importância da extensão universitária por meio da experiência vivida 
pelos estudantes de Odontologia no projeto denominado Programa de Apoio à Saúde da Mulher na Escola 
Olga Benário Prestes, desenvolvido em uma parceria do Departamento de Medicina Social e o Núcleo de 
Saúde Pública e Desenvolvimento da UFPE. Realizado no Presídio Feminino do Recife, mais conhecida 
como Colônia Penal do Bom Pastor, o projeto propõe a melhoria da qualidade de vida das reeducandas por 
meio da realização de palestras e oficinas sobre temas relacionados à saúde das mesmas. Assim, sendo a 
saúde bucal um desses temas, procurou-se por meio de linguagem acessível e recursos visuais atrativos, 
chamar a atenção para o conhecimento do sistema estomatognático e meios de prevenção aos problemas 
de saúde bucal mais comuns, a exemplo da cárie e inflamações gengivais. Com isso, também se procurou a 
sensibilização dos estudantes da área de saúde, posto que, o projeto articula estudantes de Odontologia, Me-
dicina e Fisioterapia, possibilitando um olhar crítico e humanístico acerca de desafios sociais, que normal-
mente vêm acompanhados de preconceito, discriminação e até medo, contribuindo para a formação destes 
futuros profissionais. Sendo contemplados os três turnos da Escola Olga Benário Prestes e 190 reeducandas, 
até dezembro do ano de 2010, por meio de cartazes, vídeos, brincadeiras e outras metodologias lúdicas, 
conduziu-se a temática escolhida. A desmitificação recíproca foi sentida em ambos os grupos participantes, 
e o sentimento de aceitação, esperança e de inclusão representaram as maiores recompensas, conseguidas 
com o apoio dos que fazem a Escola. Conclui-se ser a extensão universitária importante ferramenta para 
articulação da aprendizagem teórico/prática nos cursos da área de Saúde, e principalmente, oportunizam 
a aproximação a realidades nunca enfrentadas pelos estudantes, em prol da formação profissional mais 
sólida e ampliada.

INFLUÊNCIA DO CLORO NO APARECIMENTO DE EROSÃO E MANCHAS 
DENTAIS EM PRATICANTES DE NATAÇÃO
RAMIRO HELENO MESQUITA GARCEZ1; THIAGO SOUSA BARROS1; LEO-
NARDO VICTOR GALVÃO MOREIRA1; ROBERTO CÉSAR DUARTE GON-
DIM1; CAMILA PAULO BARBOSA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUIS, MA, BRASIL; 2.INS-
TITUTO FLORENSE DE ENSINO SUPERIOR, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:ramirogarcez@hotmail.com 

Palavras-chave: cloro; erosão dental; mancha dental

Esta revisão de literatura objetiva informar os riscos de erosão ou aparecimento de manchas nos elementos 
dentais de praticantes de natação em piscinas tratadas a base de cloro, onde o pH dessas águas encontra-se 
fora do ideal (que é entre 7,0 e 7,8) devido a concentração de cloro nas águas, visto que a prática da natação 
é bastante benéfica para a saúde, sendo o esporte de escolha de uma boa parte de população. Porém, a rea-
lização dessa prática em piscinas com água não tratada pode levar à transmissão de doenças causadas por 
vários tipos de microorganismos (fungos, bactérias, vírus e protozoários) e assim sendo, devido principal-
mente ao seu baixo custo comercial e atividade desinfetante, o cloro é o produto de maior escolha no Brasil 
para tratamento das águas das piscinas com consequente destruição total ou parcial de microorganismos 
patógenos na intenção de mantê-los a níveis considerados seguros. Porém, o cloro quando em excesso, 
ocasionará a diminuição do pH da água, tornando o meio ácido, o que consequentemente poderá afetar o 
esmalte dental estabelecendo um quadro de erosão, caracterizado pela perda progressiva e irreversível de 
tecido dental duro. Por outro lado, a água clorada quando está com o pH básico (a partir de 8,0), poderá pro-
mover o depósito de materiais inorgânicos na superfície dental causando manchas. Com isso, é de imensa 
importância que as águas das piscinas tratadas com cloro estejam sempre com o pH variando entre 7,0 e 7,8 
para que além de promover de forma mais eficaz a destruição de microorganismos, não promova também 
erosão ou o aparecimento de manchas nos dentes dos praticantes de natação nessas águas. 

AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES PORTA-
DORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CEO-R UBAJARA ENCAMINHA-
DOS AO SERVIÇO DE ATENÇÃO TERCIÁRIA SOB ANESTESIA GERAL
RAQUEL CONCEIÇÃO ARAÚJO GOMES1; GRACE SAMPAIO TELES DA RO-
CHA1; REBECA BASTOS VASCONCELOS1; BRUNA CAROLINE GONÇALVES 
DE VASCONCELOS2; JOSÉ FÁBIO PEREIRA1; ALINE MORAIS FONTES1

1.FCRS, QUIXADÁ, CE, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:raquelaraujogomes@hotmail.com

Palavras-chave: pacientes com necessidades especiais; saúde bucal; atenção terciária

A proposta do presente estudo foi avaliar o tratamento odontológico de pacientes portadores de necessida-
des especiais assistidos no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Antenor Isaías de Andrade, CEO-R 
UBAJARA, encaminhados para a atenção terciária do Hospital Waldemar Alcântara (HWA), no município 
de Fortaleza. Foram selecionados prontuários de pacientes atendidos no período de março a agosto de 
2011, no CEO-R UBAJARA e foram registrados os seguintes dados: gênero, idade, condição médica do 
paciente e os procedimentos odontológicos a serem realizados devido ao comprometimento do quadro dos 
pacientes avaliados. Foram analisados 150 prontuários, entretanto, apenas quatros pacientes apresenta-
vam com necessidade de atendimento sob anestesia geral. Dentro do programa de encaminhamento para 
a atenção terciária, deve-se seguir o protocolo do HWA, no qual o paciente deve chegar ao serviço com 
os exames hematológicos e por imagem pré-operatórios realizados e encaminhados através de uma ficha 
de Referência com o quadro clínico e histórico do paciente. Após, realizado o protocolo determinado, o 
paciente realiza uma avaliação pré- anestésica no hospital e a marcação da consulta sob anestesia geral é 
agendada pelo HWA. Em relação ao gênero, observou-se que 100% eram do genêro feminino. Quanto á 
idade, houve maior prevalência de pacientes na faixa etária de 12 a 21 anos. A deficiência mental, de acordo 
com o CID-10: F73 foi a condição médica mais frequente,  necessitando de exodontias múltiplas e proce-
dimentos restauradores. Os resultados mostraram que há uma demanda de tratamento cirúrgico-restaurador 
nos pacientes portadores de necessidades especiais evidenciando a necessidade de uma prática baseada em 
promoção de saúde bucal.
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P511 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL DE ADULTOS
RAYANY MAYARA DE SOUSA FREITAS; MARIA CLARA BORBA ESPINDOLA; 
LAIS LAURA FERNANDES DO COUTO; VIVIANE MARIA DA SILVA; PATRÍCIA 
HORDONHO SANTILLO
FOR, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rmsf.21@hotmail.com

Palavras-chave: qualidade de vida; saúde bucal; promoção de saúde

Ao ouvir a expressão qualidade de vida, tem-se uma idéia conceitual sobre ela, mas definí-la não tem sido 
tarefa das mais fáceis. A saúde bucal constitui parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo 
e, como tal, está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio 
ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde e à informação, 
sendo considerada essencial para a qualidade de vida. Atualmente, atentando para os aspectos biológicos 
das doenças bucais e com os princípios da promoção à saúde, o indivíduo é motivado para que cuide de sua 
boca, investindo na prevenção. Assim, diante dessa nova realidade, para que o indivíduo tenha qualidade 
de vida não pode ter sua saúde bucal comprometida. Por isso, tornou-se objetivo deste estudo realizar 
uma revista de literatura, abordando temas como conceitos de qualidade de vida e sua associação com a 
saúde geral, saúde bucal e a explanação de alguns indicadores de saúde bucal existentes para adultos. Os 
pesquisadores comprovaram ao final deste estudo, entre outros, que a saúde bucal como componente da 
saúde geral é essencial para a qualidade de vida e que os problemas bucais têm sido cada vez mais reconhe-
cidos como importantes causadores de impacto negativo no desempenho diário e na qualidade de vida dos 
adultos. Desta maneira simples ações do cotidiano são comprometidas devido à alteração na capacidade 
de concentração do paciente em executá-las, fato este referente a estímulos dolorosos, sendo oriundos de 
patologias associadas à má higienização bucal.

CÂNCER BUCAL E RISCOS OCUPACIONAIS
RENATA MAIA ARAÚJO DE FRANÇA.
CPO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rmafranca@uol.com.br

Palavras-chave: câncer bucal; saúde do trabalhador; profissões

A mortalidade por doenças crônico-degenerativas vem mostrando uma ascensão progressiva, destacando-se 
entre elas, as neoplasias malignas, que correspondem à segunda causa de morte no Brasil, excluindo-se as 
causas externas (Ministério da Saúde, 2000). O diagnóstico do câncer de boca no Brasil, geralmente ocorre 
mais tardiamente do que em países desenvolvidos. O presente trabalho tem por objetivo, mostrar através de 
revisão de literatura a influência dos fatores ocupacionais no desenvolvimento do câncer bucal em garçons 
e barmen. Fumo e álcool são os principais fatores de risco reconhecidos e apresentam efeito sinérgico no 
desenvolvimento do tumor (Mashberg et al., 1993; Franco et al., 1989; Blot et al., 1996). Em relação à 
exposição ocupacional, a literatura mostra tendência ao consumo excessivo de cigarros e bebidas alcoólicas 
pelos indivíduos que exercem a função de garçom e barman (Andreotti et al.,2006). Segurança e higiene do 
trabalho são fundamentais à saúde do trabalhador, pois evitam sofrimento humano e prejuízo econômico 
para as empresas. De acordo com Costa (2005), há o desconhecimento dos profissionais de Odontologia 
sobre a saúde ocupacional e dos próprios trabalhadores sobre as manifestações bucais provocadas por 
fatores relacionados ao trabalho. Conclui-se, portanto, que saúde é condição essencial e fundamental para 
o convívio social e indissociável do trabalho. Neste contexto, a higiene e segurança no trabalho, enquanto 
cuidado individual e coletivo, implica em uma constante vigilância sobre o processo de trabalho.

RISCOS OCUPACIONAIS X AGENTES QUÍMICOS
RENATA MAIA ARAÚJO DE FRANÇA
CPO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rmafranca@uol.com.br

Palavras-chave: saúde do trabalhador; riscos ocupacionais; agentes químicos

As condições de trabalho são de importância fundamental para a saúde bucal do trabalhador. O conheci-
mento sobre riscos ocupacionais para a saúde bucal do trabalhador é ainda incipiente no meio acadêmico 
e até mesmo entre os profissionais de serviços, inclusive aqueles que trabalham em indústrias, onde expo-
sições ocupacionais são comuns (Viana e Santana, 2001). Este trabalho de revisão de literatura procurou 
associar a presença de alterações bucais, tais como problemas periodontais e perda mineral à exposição a 
névoas ácidas. Sabe-se que em razão do ambiente laboral e da função que o trabalhador exerce, as estruturas 
bucais estão vulneráveis a ação de agentes tóxicos. Observa-se nos estudos de revisão e também nos em-
píricos uma predominância dos agentes químicos, orgânicos e inorgânicos, como principais responsáveis 
por alterações bucais de origem ocupacional, como lesões da mucosa bucal, doença periodontal, alterações 
salivares e certos sintomas bucais, como dor, xerostomia, ardor, dentre outros (Almeida e Viana, 2005). Re-
latos da literatura especializada indicam que exposição ocupacional a substâncias ácidas, nas suas variadas 
formas físicas (gases, vapores ou névoas), constitui importante fator de risco para patologias bucais, obser-
vando-se resultados consistentes em relação à erosão dental. Diante dos resultados encontrados, observou-
-se a necessidade de aprofundamento do estudo da relação riscos ocupacionais X agentes químicos e suas 
consequências na saúde bucal do trabalhador, além da implantação de programas de atenção a saúde bucal 
do trabalhador nas empresas, de forma a prevenir possíveis alterações dos tecidos bucais.

MÉTODOS ALTERNATIVOS E SIMPLES PARA TRATAMENTO DA CÁRIE 
DENTÁRIA
RENATA MORAIS NEPOMUCENO; GABRIELA LIRA GOMES DE MORAIS; 
MARCOS AURÉLIO VASCONCELOS; VIVIANE MARIA DA SILVA; LAIS LAU-
RA FERNANDES DO COUTO; GUILHERME ARAGÃO MELO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:guixshevx@hotmail.com

Palavras-chave: cárie; tratamento; art

Com o final da era Restauradora na qual se praticava ações de maior potêncial invasivo, não tomando 
cuidado em preservar o órgão dentário, a Odontologia moderna passou a privilegiar os procedimentos com 
menor potêncial invasivo, baseados na manutenção dos tecidos sadios remanescentes, através de um olhar 
cada vez mais cauteloso e preventivo. As técnicas passaram a ser cada vez mais simplificadas e menos inva-
sivas, reduzindo os gastos com o tempo e recursos financeiros, sobretudo no serviço público, onde há uma 
demanda reprimida ocasionada pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Em situações de maior 
dificuldade, sejam elas financeiras e/ou operacionais, o cirurgião-dentista, deve lançar mão de técnicas 
alternativas com o propósito de proporcionar um melhor e eficaz tratamento de cárie dentária. Este trabalho 
tem como objetivo divulgar as técnicas alternativas para um bom tratamento da cárie dentária, sobretudo a 
remoção química e a técnica restauradora atraumática (ART) a qual consiste na utilização do material res-
taurador Ionômero de Vidro que faz a liberação de flúor agente de grande importância para remineralização 
do esmalte dentário. Fornecendo aos profissionais e estudantes de Odontologia as informações necessárias 
para execução dos meios alternativos de tratamento da cárie dentária. Conclui-se então que esses métodos 
alternativos são de grande importância visto que conseguem atingir uma maior demanda da população, na 
qual está presente o fenômeno de polarização.

TATUAGENS INTRAORAIS VOLUNTÁRIAS E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
RICARDO DIAS GONÇALVES; TAMYRES PEREIRA LEITE; BRUNA CARO-
LINE GONÇALVES DE VASCONCELOS; SILVANA ORESTES CARDOSO; MI-
RELLA EMERENCIANO MASSA; FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ricardodg_serrano@hotmail.com

Palavras-chave: tatuagem intencional; odontologia; saúde

As tatuagens intraorais voluntárias estão presentes em aproximadamente 25% da população em todo o 
mundo. Apesar de em alguns países, a exemplo da Etiópia e do Senegal, elas serem feitas por motivos, no 
ocidente, as tatuagens estéticas estão ganhando popularidade, principalmente aquelas que injetam corantes 
definitivos no vermelhão do lábio e na mucosa vestibular súpero-anterior da cavidade oral. O presente 
estudo teve por objetivo descrever as complicações das tatuagens orais voluntárias com finalidade cosmé-
tica para a clínica odontológica. A metodologia utilizada consistiu uma revisão de literatura, a partir das 
bases de dados eletrônicas SciELO, LILACS e PubMed, utilizando como descritores: tatuagem intencional, 
odontologia e saúde. As principais complicações que os pacientes podem apresentar estão relacionadas ao 
aumento de volume e enrijecimento da área, além de reações aos materiais utilizados, as quais geralmente 
se caracterizam por uma reação granulomatosa de corpo estranho, revelada por biópsia. Para estes casos 
o tratamento mais utilizado consiste na administração de corticosteróides, se bem que os resultados nem 
sempre sejam satisfatórios. Os autores concluem enfatizando a importância da atuação do cirurgião-dentista 
para informar o público-alvo em relação à possibilidade de repigmentação de áreas de vitiligo e, principal-
metne, identificar precocemente a ocorrência de resposta tumoral, a fim de que terapias anti-neoplásicas 
possam ser administradas.

     

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ODONTOLEGISTA EM SERVIÇOS 
MÉDICO-LEGAIS
RUANA PONTES CAMÊLLO QUEIROZ; GLISSIA GISSELLE ALVES; KATIJA-
NE DE LIMA SILVA; RAPHAELLA MARINHO DOS SANTOS LEITE; RÚBIA DE 
ALMEIDA LIMA; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:ruanapqueiroz@hotmail.com

Palavras-chave: odontologia legal; odontologia forence; desastre

As contribuições dos cirurgiões-dentistas odontolegistas a métodos científicos de investigação e identifi-
cação são muito importantes. Eles auxiliam na identificação de corpos carbonizados, politraumatizados, 
vítimas em adiantado estado de putrefação ou ossadas. São feitas inspeções visuais e análises das arcadas 
dentárias encontradas, comparando-as às informações cedidas pela família e pelo dentista da vítima, como 
localização e tipo de restaurações, uso de próteses, modelos de gesso, etc. A identificação ainda pode ser fei-
ta através da análise do DNA da polpa dentária. Em casos envolvendo pessoas vivas, este profissional atua 
na investigação de casos de lesão corporal, acidentes de trânsito, agressões, entre outros. Em Pernambuco, 
onde a proporção de homicídios por arma de fogo é alta, chama a atenção o fato de o Estado não ter auxílio 
de odontolegistas nos IMLs. O presente trabalho teve como objetivo deixar clara a importância do profis-
sional odontolegista nos IMLs, sobretudo no Estado de Pernambuco, onde o profissional odontolegista não 
compõe o quadro de profissionais. Pernambuco não possui odontolegistas em seus IMLs, e a falta destes 
ficou mais evidente com a necessidade de identificar as vítimas do acidente com o vôo 447, da Air France, 
ocorrido em 2009. A França precisou enviar um odontolegista para identificação dos corpos. No Nordeste 
quase todos os estados apresentam um profissioanal odontolegista em seu quadro profissional, entre eles 
a Bahia, Alagoas e Paraíba. Estes locais apresentam maior agilidade no julgamento de processos cíveis e 
criminais, além de diminuir o sofrimento de familiares que precisam confirmar a morte de um parente ou 
descartar essa hipótese. Diante do exposto, conclui-se que os IMLs do Estado de Pernambuco necessitam 
de profissionais odontolegistas para que façam parte de sua equipe profissinal, auxiliando o processo de 
identificação de corpos e diminuindo o sofrimento dos familiares das vítimas.
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P517 BRINCANDO PARA EDUCAR: EMPREGO DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO 
PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA CRIANÇAS
SUZI DE ALMEIDA VASCONCELOS BARBONI; SARA EMANUELLE SUZART 
SANTOS; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:sara_suzart@hotmail.com

Palavras-chave: educação em saúde; materiais lúdicos; saúde da criança

Entre os recursos metodológicos usados na Educação em Saúde para crianças, destacam-se o uso de ma-
teriais educativo-pedagógicos lúdicos. Os momentos lúdicos, além de proporcionarem para as crianças 
diversão e prazer, representam também um desafio, provocando o desenvolvimento do pensamento re-
flexivo. Revisando-se a literatura nas principais bases de dados (LILACS, BBO e SCIELO) encontram-
-se poucos relatos de experiências práticas decorrentes do uso de tais métodos. Assim, o objetivo desse 
trabalho é demonstrar aos profissionais da área de saúde a importância do emprego de técnicas lúdicas na 
saúde coletiva, ampliando-se as evidências científicas sobre o tema por meio do relato das experiências 
vividas por estudantes de Odontologia, bolsistas do Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde 
da Família (PET-SF) em ações educativas em escolas adstritas a Unidades de Saúde da Família de Feira 
de Santana-BA. A metodologia de trabalho baseou-se na realização de 10 oficinas distribuídas no período 
de abril de 2010 a outubro de 2011. Foram utilizados diversos instrumentos de apoio: dinâmicas de grupo, 
brincadeiras, teatro de fantoches, tendo a figura do palhaço, da fada do dente e da turma da limpeza como 
os principais promotores das informações educativas. O emprego de tais recursos permitiu a diminuição 
do tempo de dialética, captando a atenção dos ouvintes e promovendo uma aprendizagem mais prática, 
concreta e impactante. Essas ações também permitiram o estabelecimento de uma relação de afeto e carinho 
entre os estudantes extensionistas e as crianças, possibilitando a troca de experiências durante a realização 
das atividades. Os monitores mostraram-se contentes em ver que, trabalhos lúdicos simples e de fácil apli-
cação renderam uma aprendizagem satisfatória, além de proporcionar uma qualificação conquistada para 
trabalhos de apresentação com o público, até então como estagiários, mas, posteriormente, como futuros 
sujeitos atuantes nas Equipes de Saúde.

MITO OU VERDADE? PROMOVENDO UM DIÁLOGO ENTRE O SENSO CO-
MUM E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA SAÚDE DA MULHER
SARA EMANUELLE SUZART SANTOS; JULIANA ARAÚJO LIMA DA SILVA; 
SUZI DE ALMEIDA VASCONCELOS BARBONI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:sara_suzart@hotmail.com

Palavras-chave: saúde da mulher; senso comum; conhecimento científico

Este trabalho relata a experiência de estudantes de Odontologia, integrantes do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde da Família da Universidade Estadual de Feira de Santana, que se depararam com a 
necessidade de promover uma “Oficina de Perfume”. Essa atividade foi realizada com mulheres usuárias de 
uma Unidade de Saúde da Família (USF). O primeiro passo, para o início do trabalho, foi a caracterização 
da USF como modo de conhecer a realidade do público alvo. Constatando-se um grande percentual de 
mulheres que sustentam práticas nocivas no combate a dor de origem odontológica e que têm necessidade 
de aprender uma atividade que auxilie na renda familiar. A oficina do perfume foi então planejada com base 
nas necessidades percebidas, sendo dividida em dois momentos, no primeiro houve a aplicação da dinâmica 
“Mito ou Verdade”. Para essa atividade, foram distribuídos ao público papéis com frases que continham 
afirmações sobre as temáticas a serem trabalhadas na oficina, e estas deveriam ser lidas e classificadas como 
mito ou verdade pelas ouvintes. No segundo momento ensinou-se a técnica de confecção de perfume. Por 
meio da dinâmica “Mito ou Verdade”, pode-se articular o encontro de dois tipos de conhecimentos inter-
-relacionados: a ciência e o terreno da ideologia científica, este último pode ser compreendido como o senso 
comum. A partir do conhecimento prévio acerca dos saberes populares vivenciados pelas mulheres na USF 
do Parque Brasil, pode- se constatar que os saberes de uma determinada população são elaborados sobre 
a experiência concreta, a partir de fatos vividos por esses sujeitos, o que torna a concepção de “saúde” do 
usuário diferente daquela vivenciada pelos profissionais de saúde. Assim, percebe-se a necessidade de uma 
maior aproximação entre os profissionais da saúde e os usuários, a fim de que o primeiro compreenda a 
visão do último e de que seja estabelecido um canal de comunicação entre ambos.

CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS EM SAÚDE COLETIVA PELOS ES-
TUDANTES DE ODONTOLOGIA DA UFPE FRENTE A UMA COMUNIDADE: 
UMA RELAÇÃO TEORIA X PRÁTICA
SHEYLIANE CHRYSTINA PINHEIRO BARBOSA; MARIANNA MARQUES MA-
CIEL BONIFÁCIO; NARA ELISA DE OLIVEIRA SOUZA; JÉSSICA DE OLIVEI-
RA SOTERO CAVALCANTI; TIAGO RIOS REZENDE; SAULO CABRAL DOS 
SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:sheyliane@gmail.com

Palavras-chave: saúde coletiva; saúde bucal; sus

Saúde coletiva é uma expressão que designa um campo do saber e de práticas referidas à saúde como 
fenômeno social e, portanto, de interesse público. Incentiva uma nova atitude de arranjo do processo de 
trabalho em saúde, com vistas ao estímulo da capacidade reflexiva e participativa dos alunos, ressaltando 
a promoção da saúde, a prevenção de riscos e agravos, assim como a reorientação dos cuidados que são 
prestados aos usuários, levando em consideração a importância do empoderamento dos atores sociais en-
volvidos. O propósito dessa pesquisa foi acolher os estudantes no âmbito de suas vivências e experiências 
práticas, possibilitando que os mesmos compreendam o modelo de atenção em saúde pública, especifica-
mente em saúde bucal, na cidade do Recife. Além disso, consolidar o conceito de saúde, por meio das ações 
em saúde bucal desenvolvidas na Atenção Primária e Secundária em Saúde e compreender o papel do SUS. 
Para a obtenção dos objetivos foram realizadas visitas ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 
à Unidade de Saúde da Família (USF) e ao Serviço Odontológico de Urgência (SOU), alternados com aulas 
teóricas. No decorrer das visitas foram realizadas entrevistas junto às equipes de saúde bucal (ESB), da 
família e a usuários, além de visitas domiciliares e acompanhamento de atividades propostas pela ESB. Os 
alunos vivenciaram a prática dos profissionais da USF, interagindo com a comunidade e identificaram os 
principais problemas de saúde e saúde bucal, e perceberam a necessidade de haver uma inter-relação dos 
profissionais para enxergar a saúde em geral como o foco principal dentro da USF. Tiveram competência 
para ver o SUS, com ênfase nos seus preceitos, princípios e diretrizes, além de notar a importância da USF 
frente a uma comunidade e os profissionais que a compõe. Contudo, foi construído um saber para a realiza-
ção de uma análise crítica do aspecto prático x teórico e adquirido uma capacidade reflexiva para observar 
o processo saúde como um todo.

RADIOPROTEÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - REVISÃO DE 
LITERATURA
THAÍS SOARES NUNES; PAULA FERNANDA DAMASCENO; DYANA DOS SAN-
TOS FAGUNDES
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:thais.soares7@hotmail.com

Palavras-chave: radioproteção; raios-x; consultório odontológico

O uso da radiação ionizante tem crescido em diversas áreas da saúde, assim como na Odontologia através 
do exame radiográfico, procedimento auxiliar muitas vezes indispensável ao diagnóstico (Mendes et al, 
2004). O presente trabalho se propõe discutir as medidas de radioproteção que podem ser utilizadas no 
consultório odontológico, além das possíveis patologias desencadeadas pela imprudência da equipe frente à 
proteção radiológica. Segundo Silveira et al 2005, a radiação não é visível, sentida e não tem cheiro ou som. 
Esses fatores contribuem para mascarar seus efeitos danosos, que embora não pareçam são extremamente 
perigosos. No homem a ação ionizante atinge os cromossomos provocando danos durante a sua divisão 
celular, gerando anormalidade ou morte destas (Melo & Melo, 2008). Apesar de a literatura afirmar que o 
potêncial de radiação de um aparelho de raios-X odontológico é muito baixo, oferecendo desprezível risco 
de indução de câncer, é preciso lembrar que a radiação é cumulativa, característica que compromete princi-
palmente aqueles que são expostos habitualmente a mesma, oferecendo-os maior risco de dano. Neoplasias, 
anemia aplástica, síndromes mielo displásicas, transtornos ligados aos glóbulos brancos, polineuropatia, 
conjuntivite, catarata, pneumonite, gastroenterite, radiodermite, infertilidade masculina são exemplos de 
doenças ligadas à exposição das radiações ionizantes (Brand et al, 2011). Dessa forma, a responsabilidade 
dos cirurgiões-dentistas frente à exposição de seus pacientes, equipe e de si mesmo é de extrema importân-
cia, sendo indispensável o conhecimento sobre as formas de radioproteção, evitando assim, danos lesivos 
em longo prazo.

IMPORTÂNCIA DO ATESTADO ODONTOLÓGICO
THAÍS VASCONCELOS AZEVEDO; VICTOR CAVALCANTE COELHO; WA-
NESSA VENTURA OLIVEIRA; PAULA RAFAELY ARAÚJO OLIVEIRA; ÉSLLEY 
DJOCONNDA INÁCIO SANTOS PAES DA SILVA; DANIELLE LAGO BRUNO DE 
FARIA
ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:thatyjc@hotmail.com

Palavras-chave: atestado; odontologia; cid

O atestado é uma afirmação simples e sucinta da veracidade de certo fato odontológico e de suas consequ-
ências que podem implicar em providências administrativas, judiciárias ou oficiosas, relacionadas com o 
cliente. Considerando que o cirurgião-dentista é o responsável em medicar a cavidade oral, não deve forne-
cer, de favor, ou vender um atestado odontológico falso, praticará o crime capitulado no Art.301 ou 302 do 
Código Penal: “falsidade de atestado médico” com pena prevista de 1 mês a um ano de prisão. É importante 
ressaltar que para emissão do atestado para qualquer fim, o cirurgião-dentista deve ter examinado o paciente 
pessoalmente. Este trabalho objetiva mostrar a importância do atestado odontológico e de como redigí-lo. O 
atestado pode ser classificado em: oficial, quando de uma repartição ou de uma dependência oficial; oficio-
so, documento emitido em consultório particular; administrativo, quando é apresentado a qualquer pessoa, 
empresa, instituição ou repartição; judicial, utilizado nos atos de processo jurídico. Este documento deverá 
conter: a identificação do paciente (nome, RG e endereço); a finalidade para a qual foi expedido; horário 
e a data em que o paciente foi atendido; se for recomendado repouso, este será indicado em horas; CID, 
quando houver necessidade de revelar o diagnóstico e de intervenção praticada, evitando-se o cometimento 
de infração ética por revelação de segredo (art. 9º, § 1º. do Código de Ética Odontológica, vide Apêndice 
2); local e data de expedição; assinatura do cirurgião-dentista responsável pela declaração; carimbo do 
cirurgião-dentista, com nome e número do CRO, mesmo quando for utilizado o impresso do receituário. 
Portanto, é de suma importância o conhecimento do conteúdo necessário para estruturação correta de um 
atestado, visto que, quando mal elaborado ou falsificado pode acarretar em consequências administrativas, 
judiciárias ou oficiosas, constituindo uma infração ética.

O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO PACIENTE COM SÍNDROME DE 
DOWN
VANESSA DAS DORES DA SILVA; SANDRA CONCEIÇÃO MARIA VIEIRA; FER-
NANDO ANTONIO ANDRADE; MICHELE XAVIER DO AMARAL; RAFAEL RO-
DRIGUES FIALHO; JARDESON JOAQUIM BEZERRA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO - FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:vanessa-odonto@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de down; trissomia; atendimento odontológico

A Síndrome de Down (SD) é uma doença congênita que foi descrita pela primeira vez por Langdon Down 
em 1866, mas somente em 1959, Jerome et al. identificou que a síndrome era resultado da presença de um 
cromossomo a mais no par 21. O objetivo deste resumo é realizar uma revisão da literatura sobre o atendi-
mento odontológico aos pacientes com SD e relacionar os achados bucais característicos. O conhecimento 
da SD é de grande interesse para o cirurgião-dentista (CD), pois os pacientes com esta deficiência apre-
sentam algumas alterações bucais. Sendo estas: atresia nos maxilares, palato ogival, macroglossia relativa, 
língua fissurada, microdontia, dentes conóides, hipocalcificação, maloclusão dentária, doença periodontal 
(DP), baixa prevalência de cárie, fissuras na comissura labial, hipodontia, geminação, fusão e implantação 
irregular dos dentes, incisivos centrais em meia lua e comprometimento da ATM. Poucos CD, pela falta 
de vivencia clínica, se interessam em atender tais pacientes por achá-los “difíceis”, pensamento errôneo, 
visto que indivíduos com um leve déficit intelectual podem ser tratados no consultório odontológico, sendo 
ideais sessões curtas, com uma anamnese completa e bem elaborada, com a estabilização da cabeça e do 
corpo evitando movimentos bruscos e tratamento multidisciplinar. Uma saúde bucal afetada pode levar á 
exclusão, seja pela vergonha ou preconceito, o que contradiz o direito garantido pela Lei nº 7.853/89, bem 
como o Decreto nº 3.298/99, que regulamentam a integração da pessoa portadora de deficiência. Sendo as-
sim, portadores da SD possuem alterações bucais que devem ser conhecidas pelo CD para que o tratamento 
oferecido seja adequado. Além da pobre higienização e controle da placa bucal levar a um alto risco de DP, 
sendo, por estas razões, os procedimentos de prevenção muito importantes. Ressalta-se a importância de 
uma maior integração social dos pacientes com deficiência.
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P523 A IMPORTÂNCIA DO PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO NA IDENTIFICAÇÃO 
POST-MORTEM
VICTOR ANTÔNIO VALENÇA RIBEIRO; ANDRÉ MICHEL PEREIRA SÁ; BRU-
NA ASSIS MARACAJÁ; HÉLIO HENRIQUE ACCIOLY TENÓRIO; TIAGO MA-
CÁRIO; DANIELLE LAGO BRUNO DE FARIA
FACULDADE ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:vic_ribeiro3008@hotmail.com

Palavras-chave: prontuário odontológico; identificação; post-mortem

O prontuário odontológico é constituído por toda documentação obtida durante o tratamento odontológico. 
Esses documentos necessitam ser conservados de maneira completa e atualizada o que demonstra eficiência 
técnica e administrativa do profissional, servindo assim como objeto de proteção civil e instrumento de 
consulta em casos de identificação humana. Os cirurgiões-dentistas apesar de finalizarem um tratamento 
corretamente, não fazem a mesma coisa com o seu prontuário, o que deixa muitas vezes informações essen-
ciais fora de seus registros, como os dados observados antes, durante e após o tratamento. A identificação 
humana é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa, sendo a análise odontológica um 
dos métodos rotineiramente utilizados, juntamente com outros parâmetros biológicos. Este trabalho obje-
tiva discutir a importância do prontuário odontológico na identificação post-mortem e como documento 
legal para o cirurgião-dentista, visando à necessidade fundamental em mantê-lo atualizado e corretamente 
arquivado. A condição em que o cadáver é encontrado determina a metodologia a ser empregada no proces-
so de identificação. A considerável resistência dos dentes e dos materiais restauradores é fator que viabiliza 
a utilização do método odontológico nas identificações post-mortem. Outro aspecto importante é o fácil 
acesso à documentação odontológica pertencente ao prontuário, visto que o cirurgião-dentista tem o dever 
de preencher e atualizá-lo, conservando-o em arquivo próprio, como estabelece o Código de Ética Odon-
tológica. O prontuário deve ser composto de anamnese, contrato de prestação de serviços odontológicos, 
evolução clínica do tratamento, radiografias e fotografias, bem como cópias de receitas, atestados e enca-
minhamentos. Cabe ao profissional apresentar informações relativas aos pacientes tratados com conteúdo e 
coesão, a fim de que, dessa forma, a identidade do cadáver seja afirmada.

SÍNDROME DE BURNOUT E ODONTOLOGIA DO TRABALHO
CRISTINA DA CUNHA CANTO LOPES; VIVIANE FALCÃO MACHADO MAR-
TINS; ANA CLÁUDIA DE SOUZA MELO
CPO - CIODONTO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cristinacantolopes@hotmail.com

Palavras-chave: síndrome de burnout; estresse ocupacional; odontologia do trabalho

A Síndrome de Burnout é uma doença relacionada ao trabalho, distinguida pelo esgotamento emocional, 
despersonalização e diminuição da realização pessoal, que vem apresentando aumentos em sua incidência 
e prevalência principalmente em profissionais da área de saúde. As doenças ocupacionais submetem os 
profissionais a desgastes das mais variadas ordens, causando transtornos à saúde de um modo geral. O 
aparecimento dessa síndrome na segunda metade do século XX reflete a própria evolução dos processos 
produtivos, e o seu tratamento envolve mudanças nos comportamentos dos trabalhadores, na organização 
do processo de trabalho nas instituições e na percepção do real valor do trabalho pela própria sociedade. Os 
problemas de saúde bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como importantes causadores de impactos 
negativos no desempenho diário e na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. Neste contexto, 
não se pode ignorar que os agentes estressores são capazes de produzir alterações também nas estruturas 
da boca e na dinâmica das suas funções. O presente trabalho consiste de uma revisão de literatura obser-
vada às conceituações e compreensões de alguns autores sobre o tema, além de breves características das 
principais manifestações bucais que podem estar relacionadas à Síndrome de Burnout onde a Odontologia 
do Trabalho torna-se um instrumento indispensável na identificação, tratamento e implantação de ações 
mitigadoras do sofrimento proveniente das patologias bucais ocupacionais, contribuindo na qualidade de 
vida dos profissionais e no sucesso das organizações.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE DIAGNÓSTICO PARA ATUAÇÃO DO CIRUR-
GIÃO-DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE?
VIVIANY SOUZA DE OLIVEIRA1; GLEICE CARDOZO BEZERRA1; GISLAIDE 
FEITOSA BRITO2; JEORGIA COSTA LIMA2; EDYELLEM VIRGÍNIA CAVAL-
CANTE MANGUEIRA1; ANDREZA BARKOKEBAS SANTOS DE FARIA1

1.IMIP, RECIFE, PE, BRASIL; 2.USF COELHOS I, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vivianysouza@hotmail.com

Palavras-chave: perfil epidemiológico; saúde da família; atenção primária à saúde

A estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica e se caracteriza como porta de en-
trada do sistema de saúde. O reconhecimento do território é um processo primordial para a caracterização 
da população e de seus problemas de saúde. O diagnóstico caracteriza-se pela sintonia com os princípios 
da universalidade, equidade e integralidade das ações, através dele definem-se os passos decisórios para o 
planejamento das ações de uma Equipe de Saúde da Família. É importante que o cirurgião-dentista desen-
volva suas atividades com base nos diagnósticos sócio-sanitário e situacional tendo como foco a família 
e a comunidade. Este trabalho tem como objetivo conhecer o território, realizar cadastramento domiciliar 
e diagnóstico sócio-sanitário e situacional. Foi realizado o cadastramento, atualização e levantamento de 
dados das famílias da área da USF Coelhos I, localizado no Distrito Sanitário I do município do Recife, 
por meio da Ficha A. Os resultados aqui apresentados referem-se àqueles de maior relevância a partir do 
que foi obtido A USF conta com 872 famílias cadastradas, totalizando 2767 pessoas. Avaliando os dados 
sócio-demográficos, observa-se que o sexo feminino prevalece com 54%, e a faixa etária evidenciada é a de 
20-39 anos de idade (65%). Com relação à escolaridade, na faixa etária de 7 a 14 anos, 96% encontram-se 
na escola. Em relação aos tipos de casa 76% são de tijolos, 23% são de madeira. O abastecimento de água é 
proveniente da rede pública, 37% possue água sem tratamento. 50% não possuem sistema de esgoto sendo 
os destinos de fezes e urina a céu aberto. Apenas 2% da população possue plano de saúde, ou seja, usuários 
dependentes do SUS. Este estudo oportunizou o entendimento da importância do diagnóstico de área como 
ferramenta para ajudar o cirurgião-dentista no planejamento das ações e utilização dos recursos disponíveis 
para oferecer a resposta mais adequada, completa e resolutiva à necessidade do usuário, melhorando sua 
qualidade de vida.

APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA A NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 
DOLOROSA DA ATM
ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO; ELISA MIRANDA COSTA; LAIS 
RANI SALES OLIVEIRA SCHLIEBE; MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 
CARTÁGENES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:acarolinapinheiro@hotmail.com

Palavras-chave: toxina botulínica a; dor; disfunção temporomandibular 

A Toxina Botulínica A (TBA) - produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium botulinum - induz a parali-
sia flácida, sem provocar comprometimento da condução neuronal, uma vez que causa denervação química 
temporária dos músculos esqueléticos. Através do bloqueio de acetilcolina das terminações nervosas de 
neurônios motores, ocorre uma atenuação dose-dependente atividade musculares, sem efeitos sistêmicos. 
Este estudo pretende, através da revisão de literatura bibliográfica (feita em bases de dados científicas como 
PUBMED, SCIELO e Direct science), analisar a TBA como uma terapia alternativa para a síndrome dolo-
rosa das Disfunções Têmporo-Mandibulares (DTM’s). Tal patologia é causada por espasmos dos músculos 
mastigatórios, que ao entrarem em fadiga desencadeiam dor. Por se desconhecer a real fisiopatologia das 
DTM’s, atualmente existe uma grande dificuldade em se tratar definitivamente essa disfunção. A TBA é 
utilizada por ser um específico miorrelaxante, o qual alivia as dores repercutidas na articulação têmporo-
-mandibular. Após seis semanas, a transmissão neuromuscular começa a ser restabelecida, sem comprome-
ter a função muscular, proporcionando efeitos colaterais mínimos; ressalta-se que esta terapêutica é contra-
-indicada em casos de doenças neuromusculares. O tratamento consiste em injeções nas áreas selecionadas 
dos músculos mastigatórios, segundo o critério de maior volume à palpação e maior hiperatividade em 
repouso. A eficácia da TBA está relacionada com a frequência e a dose, diminuindo com o aumento da 
quantidade de aplicações; as aplicações podem ser tanto extra, quanto intra-orais. Nos estudos pesquisados, 
a maior parte dos pacientes com DTM’s apresentaram uma melhora no quadro. Entretanto, apesar da litera-
tura apoiar a eficácia da TBA, é reconhecida a necessidade de novos estudos.

MORTALIDADE POR USO DE ANESTÉSICOS LOCAIS ODONTOLÓGICOS: 
RARA, MAS EXISTENTE.
CAMILA PAULO BARBOSA1; ALLANA DA SILVA E SILVA1; LEONARDO VIC-
TOR GALVÃO MOREIRA1; RAMIRO HELENO MESQUITA GARCEZ1; DIEGO 
PAULO BARBOSA1; KÁTIA MARIA MARTINS VELOSO2

1.UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL; 2.IFES, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:camila_pbarbosa@hotmail.com

Palavras-chave: mortalidade; anestésicos locais; complicações

O uso de anestésico local é indispensável em muitos tratamentos, sendo a droga mais utilizada nas clínicas 
odontológicas. Devido a isso, os riscos de seu uso estão sempre presentes. A frequência de uso e a aparente 
facilidade e pouco risco de utilizar o anestésico fazem com que muitos profissionais não atentem para os 
cuidados básicos necessários para a utilização desta e qualquer outra droga. Os casos de morbidade são 
comuns, embora insignificantes quando se leva em consideração os casos em que não há nenhum tipo de 
efeito colateral. As reações adversas, quando ocorrem, são relativamente sérias e podem gerar transtornos 
ao paciente e ao profissional, além da possibilidade de uma evolução letal. Relatos de mortes associadas 
ao uso de anestésicos locais são raros, mas estão presentes. Dentre as possíveis causas destacam-se a su-
per dosagem, muitas vezes oriunda de negligência ou falta de conhecimento das doses máximas de cada 
substância, e erros nas técnicas anestésicas. O estado físico e emocional do paciente também tem grande 
influência, pois o nervosismo e o estresse, muito comuns nesses casos, agravam o quadro. O objetivo deste 
trabalho é, através de uma Revisão de Literatura, analisar os aspectos que provavelmente levam a compli-
cações decorrentes do uso de anestésicos e abordar medidas de caráter preventivo que podem evitar um 
desfecho fatal. Mesmo sendo raro o risco de mortalidade, o cirurgião-dentista deve conhecer o mecanismo 
de ação dos anestésicos como um todo e as características sistêmicas de cada paciente, estando preparado 
para evitar possíveis complicações advindas do seu uso.

APLICAÇÕES CLÍNICAS DO BOTOX NA ODONTOLOGIA
CARLA CINARA AMARAL SOUSA; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; 
CLEFERSON FERREIRA DE MOURA; CECYLIA ROBERTA FERREIRA DE 
OLIVEIRA; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:c_cinara@hotmail.com

Palavras-chave: toxina botulinica; terapêutica; lesôes orais e maxilofaciais

Apesar da toxina botulínica ser amplamente conhecida por sua utilização cosmética em injeções intramus-
culares para a redução de rugas faciais, a sua principal aplicação é voltada ao uso terapêutico (Carvalho et 
al.). A utilização terapêutica do botox foi primeiramente estudada por Scott e cols. em 1973, em primatas. 
No final da década de 1970 a toxina foi introduzida como um agente terapêutico para o tratamento do estra-
bismo. Desde então suas aplicações terapêuticas têm se ampliado em diferentes campos (Carvalho et al.). 
A aplicação do Botox se tornou uma ferramenta útil e significativa para as lesões orais e maxilofacial. Sua 
utilização depende do seu correto conhecimento. Iniciou-se pelo uso estético, porém mostra-se muito eficaz 
também em várias outras modalidades médicas e cirúrgicas. A toxina bem utilizada pode permitir melho-
rias de vários tipos de tratamentos, sem consequências indesejáveis, como em alterações neuromusculares 
como disfunções da articulação temporomandibular, sialorréia, cefaléia e dor facial neuropática, distúrbios 
do movimento muscular e paralisia do nervo facial (Sevilha et al., 2011). O presente trabalho tem como 
objetivo descrever por meio de uma revisão de literatura como o cirurgião-dentista pode incluir o uso do 
botox nas suas práticas clínicas, mostrando as principais patologias onde a mesma substância é aplicada. 
Por possuir conhecimento sobre as estruturas de cabeça e pescoço, o cirurgião-dentista pode tratar certas 
afecções da face e da cavidade oral de forma segura com a aplicação da toxina botulínica, desde que possua 
treinamento específico e conhecimento sobre sua utilização e não extrapole suas funções. Ressalta-se que 
devido á sua toxicidade o botox sempre deve ser utilizado por profissionais capacitados (Carvalho et al.).
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P529 DIFERENTES ABORDAGENS NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA APNÉIA 
OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS)
CICÍLIA LAIS SILVA; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; ALEXSANDRE BEZERRA 
CAVALCANTE; PRISCILLA CRISTINA ASSIS DE ARAÚJO; GILBERTO CUNHA 
DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cicilia_silva@hotmail.com

Palavras-chave: apnéia obstrutiva do sono; terapêutica; tratamento fonoaudiológico

Durante o sono os músculos da faringe, do palato mole e da língua tendem a se relaxar, assim como toda 
musculatura do corpo. Na síndrome da apnéia obstrurtiva do sono (SAOS) esse relaxamento gera uma obs-
trução da via aérea superior, dificultando o fluxo aéreo e causando ruídos (ronco) e pausas respiratórias. Os 
tratamentos da SAOS são realizados por uma equipe interdisciplinar composta por otorrinolaringologista, 
ortodontista, ortopedista e fonoaudiólogo. Dentre as diversas formas de tratamento têm-se os aparelhos in-
traorais, os quais mantêm as vias aéreas abertas da seguinte forma: a mandíbula movimenta-se para frente, 
assim como a língua, aumentando o espaço das vias aéreas e reduzindo o ronco e a apneia. Outra variedade 
da terapêutica é o uso de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), aparelho que mantém a pressão 
positiva contínua na faringe, evitando a depressão de sua musculatura. A abordagem cirúrgica na SAOS 
compreende procedimentos que buscam aumentar o tamanho das vias aéreas superiores, pela modificação 
dos tecidos moles da faringe ou da modificação do esqueleto craniofacial. O tratamento fonoaudiológico 
tem objetivo de proporcionar ao paciente um sono mais tranqüilo com diminuição do número de apnéias 
e é proposto através do trabalho mioterápico da musculatura da língua e fortalecimento dos músculos do 
palato mole. Para o diagnóstico da SAOS, os pacientes com suspeita de sintomatologia dessa enfermidade 
devem ser submetidos ao estudo do sono (polissonografia) para determinar a presença e avaliar a severidade 
da SAOS. Só assim poderá formular a melhor abordagem terapêutica.

TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA EM TRAUMAS DE FACE
CICÍLIA LAIS SILVA; NATÁLIA FREIRE DA SILVA; ALEXSANDRE BEZERRA 
CAVALCANTE; LUCAS ARAGÃO ALBUQUERQUE; GILBERTO CUNHA DE 
SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cicilia_silva@hotmail.com

Palavras-chave: trauma; mioterápicos; estomatognático

Os traumas de face interferem no desempenho do sistema estomatognático e, consequentemente, na via-
bilidade das funções realizadas pelo mesmo. As estruturas faciais mais comumente acometidas pelos trau-
mas são em ordem decrescente: complexo zigomático (região malar, arco zigomático), mandíbula, dento-
-alveolares, fraturas associadas e maxilares do Tipo Le Fort I, II, III que podem correr devido a acidentes 
automobilísticos, motociclísticos, assaltos, brigas, quedas, acidentes esportivos e projéteis de arma de fogo. 
Para a terapêutica dos pacientes acometidos por traumas de face é necessária uma equipe interdisciplinar. 
Participam desta, o cirurgião-dentista, nutricionista, psicólogo, neurologista, otorrinolaringologista, fisiote-
rapeuta, cirurgião plástico e fonoaudiólogo. No tratamento fonoaudiológico, o objetivo geral é minimizar 
sequelas e restabelecer as funções melhorando a qualidade de vida do paciente. Durante a terapia trabalha-
-se o alívio da dor através da termoterapia, faz-se a propriocepção e conscientização do paciente, atua-se 
com exercícios mioterápicos com a finalidade de restabelece a sensibilidade, a coordenação, a tonicida-
de, a força e a mobilidade muscular, dando ênfase aos músculos temporal, masseteres e supra-hióideos. 
Adéquam-se também na terapia os movimentos mandibulares e funções estomatognáticas com a terapia 
miofuncional orofacial, respeitando sempre as limitações do paciente. Assim o paciente com atendimento 
fonoaudiológico pode recuperar mais rapidamente as funções do sistema estomatognático, além de eliminar 
as queixas principais, minimizando sinais clínicos observados e sequelas inerentes aos traumas.

LOCALIZAÇÃO DO FORAME MENTUAL EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA 
E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO
ELIS JANAINA LIRA DOS SANTOS1; MARINA MORENA CAMPOS BRITO1; 
MANUELLA SANTOS CARNEIRO ALMEIDA1; ANDREA DOS ANJOS PONTU-
AL2; RICARDO VILLAR BELTRÃO1; MARIA LUIZA DOS ANJOS PONTUAL1

1.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:elisjanainajp@yahoo.com.br

Palavras-chave: radiografia panorâmica; tomografia computadorizada de feixe cônico; anatomia regional

No presente trabalho, foi objetivo avaliar a localização do forame mentual por meio de radiografia pa-
norâmica e tomografia computadorizada de feixe cônico. Foram examinadas 22 aquisições de pacientes 
atendidos de janeiro a junho de 2009, em um serviço privado de Radiologia Odontológica em João Pessoa, 
Paraíba. As avaliações das imagens radiográficas panorâmicas foram realizadas por dois examinadores, 
utilizando o programa ImageJ 1.43. As imagens tomográficas foram avaliadas por um radiologista expe-
riente, utilizando o programa do tomógrafo, ambos com o auxílio de monitor de 22’. Foram determinadas 
as distâncias horizontais, em relação ao segundo pré-molar, e verticais, à crista óssea e base da mandíbula. 
A localização prevaleceu para distal nas imagens radiográficas para ambos os lados, discordando da maior 
prevalência, à mesial, encontrada nas tomografias. A distância horizontal pode estar entre 1,7 e 3,3 mm para 
o lado direito e, 3,6 e 3,8 mm para o lado esquerdo da mandíbula. A distância para a crista foi de 18,7 a 19,4 
para o lado direito e, entre 19,9 e 20,2 para o lado esquerdo da mandíbula. Em relação à base da mandíbula, 
a distância foi de 12,5 e 13,6 mm para o lado direito e, 13,4 a 14,1mm para o lado esquerdo. Nas tomogra-
fias, a distância mediana em relação ao segundo pré-molar e à crista, foi de 2,0 e 14,1 mm, respectivamente 
para ambos os lados. Quanto, à base da mandíbula, a distância foi de 13,3 mm para o lado direito e, 13,5 
mm para o lado esquerdo da mandíbula. Não houve diferença significativa entre as avaliações das distâncias 
em relação ao segundo pré-molar e à base da mandíbula em ambos os métodos de imagem. Em relação à 
crista, foram observadas diferenças significativas, sendo maior para as imagens radiográficas panorâmicas.

A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO 
COM APARELHOS E PLACAS INTRA-ORAIS EM PACIENTES PORTADORES 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS LIMA; MAGDA LAIS PAIVA DINIZ; JA-
NAÍNA FERREIRA DE SOUSA FROTA; MARCUS VINICIUS MARINHO MAR-
QUES; LUCÍOLA MARIA RODRIGUES VASCONCELOS
UFMA, SÃO LUIS, MA, BRASIL.
e-mail:fjvasconcelos@hotmail.com

Palavras-chave: apnéia obstrutiva do sono; diabetes mellitus tipo 2; tratamento

Caracterizada por periódicas paradas respiratórias durante o sono e ronco devido a um colapso das vias 
aéreas superiores, a Apnéia Obstrutiva do Sono é um distúrbio respiratório crônico, progressivo e inca-
pacitante, que provoca, além de inúmeros problemas físicos, negativas alterações psicológicas em seus 
portadores. Tal distúrbio pode perturbar a produção de neurotransmissores, assim como as vias de leptina, 
favorecendo o ganho de peso ao alterar o metabolismo da glicose. O tratamento odontológico da apnéia se 
dá com o uso de aparelhos e placas intra-orais que ajudam a regularizar as funções homeostáticas, dimi-
nuindo a glicemia em jejum e facilitando o controle do diabetes, além de reduzirem a incidência de doenças 
cardiovasculares e hipertensão, quadros frequentemente observados em pacientes diabéticos, ressaltando 
ainda que a seleção do tipo de placa depende de fatores individuais e orofaciais. A terapia com os aparelhos 
intra-orais vem sendo utilizada, principalmente, por ser bastante simples e não-invasiva, recomendando-
-se, contudo, o acompanhamento do profissional médico, interdisciplinarizando o tratamento sempre que 
necessário. Apontar a importância do uso de aparelhos e placas intra-orais na regularização do metabolismo 
de hormônios é o objetivo deste estudo que visa, também, buscar alternativas que proporcionem melhorias 
na qualidade de vida dos pacientes portadores da Apnéia Obstrutiva do Sono ao evitarem o progresso e 
possíveis complicações decorrentes do diabetes mellitus tipo 2.

ESTUDO MORFOMÉTRICO DA GLÂNDULA SUBMANDIBULAR DE RATOS 
APÓS TRATAMENTO COM INJEÇÃO INTRAGLANDULAR DE TOXINA BOTU-
LÍNICA TIPO A
JACIEL BENEDITO OLIVEIRA; MARIA DE FÁTIMA VANDERLEI BEZERRA; 
LIRIANE BARATELLA EVÊNCIO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:jacieloliveira@yahoo.com.br

Palavras-chave: glândula submandibular; toxina botulínica tipo a; sialorréia

A hipersalivação acompanha várias doenças neurológicas e acarreta aumento das aspirações silenciosas, 
levando a riscos maiores de infecções pulmonares. Uma opção terapêutica para diminuir a sialorréia surge 
com a aplicação intraglandular da toxina botulínica em glândulas salivares. Pouco tem sido descrito sobre 
os aspectos morfológicos da glândula salivar sob ação da toxina botulínica do tipo A (BTXA), principal-
mente a de origem chinesa (PROSIGNE®), lançada no Brasil recentemente. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os aspectos morfométricos de glândulas submandibulares de ratos tratados com injeção intraglan-
dular de BTXA. Foram utilizados 18 ratos: 6 no grupo controle; 6 no grupo sham, cuja glândula direita re-
cebeu 0,1 ml de solução salina fisiológica 0,9%; e 6 no grupo tratado, que recebeu injeção intraglandular de 
2,5U da toxina botulínica. Os animais foram anestesiados 7 dias após o recebimento da droga e a glândula 
submandibular direita excisionada. O material coletado foi pesado em uma balança de precisão; as medidas 
de comprimento longitudinal e transversal das glândulas foram tomadas através de um paquímetro digital. 
A média do peso das glândulas no grupo controle foi de 0,26 g; no grupo sham, uma média de 0,24 g; e no 
grupo tratado, uma média de 0,25 g. As médias dos comprimentos longitudinais das glândulas foram de 14, 
66 mm para o grupo controle; 16,16 mm para o grupo sham; e 15,66 mm para o grupo tratado. Já as médias 
dos comprimentos transversais do grupo controle, grupo sham e grupo tratado foram, respectivamente, de 
8,5 mm, 8,5 mm e 6,75 mm. Com estes dados, sugerimos que a toxina botulínica tipo A não parece afetar 
de forma significativa o tamanho e peso da glândula submandibular de ratos após a sua administração. 
Entretanto, fazem-se necessários outros estudos estruturais para verificar a eficácia e segurança da droga na 
organização do parênquima e estroma glandular.

UTILIZAÇÃO DOS ANESTÉSICOS LOCAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO ATEN-
DIMENTO ODONTOLÓGICO DAS GESTANTES
JOSÉ ALBERTO RABELO DE JESUS JÚNIOR1; CYNTIA FERREIRA RIBEIRO2; 
LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO3; FLÁVIA CALÓ DE AQUINO XA-
VIER3; PAULO ALMEIDA JÚNIOR4; ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO4

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATE, SP, BRASIL; 3.UFBA, 
SALVADOR, BA, BRASIL; 4.UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:alberto_rm_jr@hotmail.com

Palavras-chave: anestésicos; gestantes; lidocaína

A anestesia local é o método de controle da dor mais utilizado pelo cirurgião-dentista. A seleção dos anesté-
sicos locais para a realização de procedimentos odontológicos em pacientes que proporcionam risco, como 
as gestante, gera dúvidas quanto aos riscos das dosagens para a mãe e o feto, necessitando de um trabalho 
conjunto dos médicos geriatras com o cirurgião-dentista, pelo fato do surgimento de possíveis complica-
ções como o aumento de pressão arterial e de possíveis complicações sistêmicas que devem ser avaliadas 
no tratamento odontológico. Este trabalho tem como objetivo, identificar dentre os anestésicos locais utili-
zados no tratamento odontológico, aqueles que gerem menos efeitos colaterais tanto para a gestante quanto 
para o feto, possuindo também, maior tempo de ação e uma não metabolização do anestésico pelo feto, e 
quais drogas anestésicas são mais indicadas para pacientes gestantes. As doses usuais de anestésicos locais 
são consideradas seguras para gestantes e lactentes, não existindo contra-indicação para o seu uso, porém, 
é necessário levar em consideração as peculiaridades de cada anestésico e a situação em que a gestante se 
encontra, avaliando os riscos que cada um pode oferecer para a mãe e para o feto em crescimento. Após a 
revisão da literatura concluiu-se que a lidocaína a 2% é o anestésico local mais recomendado para gestantes, 
sendo seguro seu uso até o limite máximo de 2 tubetes e que a adrenalina pode ser utilizada como vasocons-
tritor na concentração de 1:100.000.
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P535 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA 
POR CIRURGIÕES-DENTISTAS
JOSÉ ALBERTO RABELO DE JESUS JÚNIOR1; CYNTIA FERREIRA RIBEI-
RO2; AUGUSTO TADEU RIBEIRO DE SANTANA3; SÉRGIO BARTOLOMEU DE 
FARIAS MARTORELLI4; RÔMULO OLIVEIRA DE HOLLANDA VALENTE5; 
ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO6

1.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.UNITAU, TAUBATE, SP, BRASIL; 3.CONSELHO 
FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL; 4.FOR, RE-
CIFE, PE, BRASIL; 5.FAC, RECIFE, PE, BRASIL; 6.UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:alberto_rm_jr@hotmail.com

Palavras-chave: toxina botulínica; estética; aspectos éticos e legais

A toxina botulínica é uma neurotoxina com ação local que age reduzindo a contração muscular sendo ma-
ciçamente empregada com função cosmética, mas também pode ser utilizada para tratamento de inúmeras 
doenças que afetam o sistema estomatognático. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise dos aspec-
tos éticos e legais do uso dessa substância por cirurgiões-dentistas brasileiros. Na Odontologia, inúmeras 
pesquisas comprovam as diversas indicações do uso da toxina botulínica, principalmente para o tratamento 
da dor miofascial; do deslocamento de disco articular da articulação temporomandibular; do bruxismo; do 
sorriso gengival; da hipertrofia de masseter; das desordens de secreção salivar (sialorréia); da neuropatia 
trigeminal e da Síndrome de Frey. Através da Resolução número 112 publicada em setembro de 2011, o 
CFO proibiu o uso da toxina botulínica para fins exclusivamente estéticos, mas permitiu seu uso terapêutico 
em procedimentos odontológicos. Dentre as diversas considerações feitas pelo CFO para publicação desta 
norma foi citado o fato de que não há nenhuma norma ou legislação que ampare o cirurgião-dentista no em-
prego de técnicas ou medicações para preenchimento facial ou labial em sua área de atuação, com finalida-
de eminentemente estética, com emprego de substâncias como a toxina botulínica. Os cirurgiões-dentistas 
podem utilizar a toxina botulínica desde que obedeçam á legislação que regulamenta a profissão em seu 
país e se limitem a procedimentos relacionados aos sítios anatômicos e às disfunções ou patologias do sis-
tema estomatognático. O estabelecimento dos limites precisos do uso da toxina botulínica pelos cirurgiões-
-dentistas não pode ficar a cargo de cada profissional individualmente, mas deve ser regulamentado pelos 
órgãos de classe odontológicos de modo a evitar abusos e comportamentos inadequados com consequentes 
danos e sequelas aos pacientes e ao prestígio e bom conceito da profissão.
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Palavras-chave: atividade antimicrobiana; streptococcus spp; plantas medicinais

Entre as diferentes bactérias que compõem a população microbiana oral, destacam-se os Streptococcus 
spp. Além de pioneiros na colonização do meio oral e na formação do biofilme bacteriano, estão também 
envolvidos em vários processos infecciosos orais, com possíveis repercussões sistêmicas. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos vegetais hidroalcóolicos da Aroeira-da-
-Praia (Schinus terebintifolius Raddi), Quixabeira (Syderoxylum obtusifolium Roem et Schult.), Mororó 
(Bauhínia forficata Linn), Angico (Anadenanthera colubrina Brenan), Umbuzeiro (Spondias tuberosa Arru-
da), Bom Nome (Maytenus rigida Mart.), Ipê Rosa (Tabebuia pentaphylla Vell.) e do João Mole (Guapira 
Opposita Vell.) contra bactérias cariogênicas do gênero Streptococcus spp. A técnica utilizada foi a micro-
diluição em caldo para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Foram distribuídos 100 
μL de caldo BHI duplamente concentrado nos orifícios das placas de microdiluição contendo 96 cavidades, 
com fundo em forma de “U”, com tampa (ALAMAR®). Em seguida, foram distribuídos 100 μL do extrato 
bruto no primeiro orifício da placa, e depois realizadas diluições seriadas, a partir da retirada de uma 
alíquota de 100 μL da cavidade mais concentrada para a cavidade sucessora. Nos orifícios de cada coluna 
foram dispensadas alíquotas de 10 μL do inóculo correspondente a cada cepa. Como controle negativo, foi 
verificado a viabilidade das cepas, com a inoculação da suspensão bacteriana no meio de cultura sem adição 
de antimicrobiano. No controle positivo a partir da utilização da clorexidina a 0,12%. Os ensaios foram 
desenvolvidos em duplicata e em câmera de fluxo laminar. Os extratos apresentaram boa atividade contra 
todos os microorganismos. Novos estudos com abordagem farmacológica e clínica devem ser realizados, 
pois seus extratos possuem um considerável potêncial terapêutico antibacteriano.
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Palavras-chave: fitoterápicos; microbiologia oral; odontologia preventiva

A fitoterapia é um dos tipos de terapia complementar que mais vem se desenvolvendo nos últimos anos. Os 
estudos de plantas medicinais, onde geralmente analisa-se o extrato, são de significativa importância para 
avaliar as atividades in vitro das mesmas. No entanto, neste trabalho utilizamos taninos isolados da casca do 
Anacardium occidentale Linn. (Cajueiro) para avaliar a atividade antiaderente in vitro sobre Streptococcus 
ssp. O estudo foi do tipo experimental, laboratorial e observacional. A Concentração Inibitória Mínima de 
Aderência (CIMA) de taninos isolados da casca do cajueiro foi determinada na presença de sacarose a 5% 
usando-se concentrações crescentes e dobradas da solução diluída dos taninos, variando da solução pura até 
1:1024. Utilizou-se no presente trabalho, amostras de Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus 
mitis ATCC 903, Streptococcus sanguinis ATCC 15300, Streptococcus oralis ATCC 10557 e Streptococcus 
salivarius ATCC 7073. A partir do crescimento overnight as linhagens foram subcultivadas a 37ºC em caldo 
Mueller-Hinton (DIFCO), obtendo-se um inóculo de 106 UFC/ml. Foram distribuídos 1,8ml da cultura 
em tubos de hemólise e adicionados 0,2ml da solução correspondente à escala do tanino. A incubação foi 
feita a 37ºC por 48 horas em microaerofilia, com os tubos inclinados a 30º. A leitura foi realizada através 
da observação visual da aderência da bactéria às paredes do tubo após agitação do mesmo. O mesmo pro-
cedimento foi utilizado para o controle positivo, com o gluconato de clorexidina a 0,12%. Resultados: Os 
resultados foram de 1:8 sobre o S. mutans e S. oralis; 1:16 para os S. mitis e S. salivaruis; e 1:512 sobre 
os S. sanguinis. Os taninos isolados produziram atividade antiaderente in vitro sobre bactérias formadoras 
do biofilme dentário, e estes podem ser considerados alternativa de tratamento nos processos infecciosos 
na odontologia clínica.
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Palavras-chave: ergonomia; síndrome do tunel carpal; odontólogo

A Síndrome do Túnel Carpal (STC) é uma desordem neurocompressiva encontrada normalmente entre pro-
fissionais que fazem trabalhos minuciosos com as mãos, ela se caracteriza pela compressão do nervo media-
no que atravessa a região do punho, apresentando sintomas de dormência, formigamento e dor. O objetivo 
desse estudo foi de revisar a literatura quanto ao papel da Ergonomia na prevenção dessa desordem entre 
odontólogos. O estudo caracterizou-se por uma busca de artigos de revisão bibliográfica na base de dados 
eletrônicos PubMed e Bireme , publicados no período de 2001 a 2011. A partir dos descritores, Syndrome 
of the carpal tunnel, ergonomics, e dentistry foram selecionados 30 artigos considerados relevantes e com 
disponibilidade integral do texto. A literatura revela que os profissionais da Odontologia em sua maioria 
desconhecem a STC, ou a associam a doenças corriqueiras como bursite, tendinite, reumatismo, fadiga 
muscular, etc. A Síndrome do Túnel Carpal é responsável pela perda de horas de trabalho, tratamentos 
demorados e com alto custo, e até mesmo o afastamento do profissional de suas atividades. A Ergonomia 
é a melhor ferramenta atualmente disponível para a prevenção ou retardamento desta patologia, através de 
exercícios laborais, postura retilínea ou mesmo alongamentos intercalados antes, durante e após atividade 
profissional. Assim, conclui-se que se faz necessário intensificar as práticas de prevenção de doenças ocu-
pacionais na busca da promoção da saúde do profissional odontólogo.
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Palavras-chave: bruxismo; dor orofacial; toxina botulínica

Ranger os dentes subconscientemente, podendo acarretar danos ao sistema mastigatório e desordens tem-
poromandibulares. Sua etiologia é complexa e multicausal, envolvendo fatores dentais (padrão oclusal e 
de movimento mandibular); psicoemocionais (tensão, estresse, ansiedade); sistêmicos (alteração do trato 
digestivo, distúrbios do sono); ocupacionais (atividade física, profissional e mental); idiopáticos e nutricio-
nais (consumo de bebidas xânticas, anfetaminas e álcool). O plano de tratamento dessa condição clínica 
pode incluir a redução da tensão emocional do indivíduo, minimização das interferências oclusais, trata-
mento dos sinais e sintomas, além da melhora no padrão de contração, estiramento e repouso muscular. 
Nesse sentido, a toxina botulínica tem se mostrado um método terapêutico seguro e eficaz, principalmente 
em casos não-responsivos aos tratamentos convencionais. Apesar de ser conhecida amplamente pela sua 
utilização em procedimentos cosméticos, no final da década de 70 a toxina botulínica foi introduzida como 
agente terapêutico para tratamento do estrabismo e, desde então, suas aplicações terapêuticas tem-se am-
pliado.  Essa toxina é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que exerce um efeito paralítico, ini-
bindo o lançamento de acetilcolina na junção neuromuscular. Ademais, possui efeito prolongado, refletindo 
na redução de vícios como ranger os dentes e aliviando a dor. Diante do exposto, este estudo objetiva, por 
meio de uma Revisão Bibliográfica atualizada, destacar o uso da toxina botulínica para fins de tratar as 
manifestações clínicas do bruxismo.
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Palavras-chave: sistema estomatognático; mastigação; ciclos mastigatórios

O objetivo principal da mastigação é a preparação do bolo alimentar que, após triturado e pulverizado, será 
deglutido. Porém sabe-se que a mastigação é uma função primordial para o desenvolvimento das funções 
orais e do complexo osteomuscular maxilo-mandibular e da musculatura adjacente, podendo influenciar 
na postura dos dentes, língua, bochehcas, lábios e mandíbula. A função mastigatória pode ser classificada, 
segundo a distribuição do bolo alimentar na cavidade oral em bilateral alternada, bilateral simultânea ou 
unilateral. A mastigação bilateral alternada é considerada como o padrão ideal e fisiológico; entretanto, o 
padrão do que é ideal, pode não ser compatível com o da normalidade. Ainda não existe um consenso sobre 
o que é normal para cada idade em relação ao padrão de mastigação. O presente trabalho tem como objetivo 
caracterizar a mastigação em adultos jovens; Identificar o tempo, predominância de lateralidade e números 
de ciclos; Observar se existe relação entre o sexo e essas características; Observar se existe relação entre o 
uso de alimentos de diferentes consistências com as características mastigatórias. Foi avaliada a mastigação 
da população de 30 indivíduos adultos jovens. Para a avaliação foram oferecidos: 01 pão francês de 25g; 
¼ de maçã; 01 biscoito tipo recheado; 01 colher de chá de amendoim torrado descascado. A mastigação 
dos voluntários foi gravada e arquivada e posteriormente analisada. O maior tempo foi do pão, seguido 
pela maçã, amendoim e biscoito. Foi possível observar a predominância para o lado esquerdo/ maçã. O 
alimento que apresenta maior valor de tempo mastigatório foi o pão, seguido pela maçã, amendoim e bis-
coito. Valores significativamente estatísticos na predominância de lateralidade são para a maçã/ esquerdo. 
Para o gênero, as mulheres apresentam maior tempo mastigatório e número de ciclos quando comparadas 
aos homens. As consistências apresentaram o pão como alimento que desprende maiores valores de ciclos.
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Os bifosfonatos inibem a reabsorção óssea e são muito utilizados para a reposição de massa óssea, entretan-
to, há relatos de sequelas provenientes do uso desses fármacos, incluindo nos ossos maxilares, tanto como 
consequencia de uma intervenção cirúrgica, como de forma espontânea. A Osteonecrose da Mandíbula 
Associada ao uso de Bifosfonatos é uma entidade clínica relativamente recente. Esta patologia secundária 
grave afeta gravemente a qualidade de vida, produzindo morbidade significativa no doente afetado, assim, 
as máximas precauções devem ser tomadas com esses pacientes, especialmente na realização de cirurgias 
orais, incluindo a colocação de implante dentário. . O presente trabalho tem como objetivo enfatizar a im-
portância dos cuidados nos períodos pré, trans e pós-operatórios de implantes dentários em pacientes que 
fazem uso de terapêutica com bifosfonatos. Foi realizada uma revisão ampliada de artigos científicos dispo-
níveis em bases de dados de 2001 até a presente data com os descritores bifosfonatos e implantes dentários. 
A correlação entre bifosfonato e implantes dentários carece de pesquisas, uma vez que obtivemos poucos 
artigos publicados neste período, que em sua maioria foi publicada nos últimos anos. Os autores enfatizam 
que os bifosfonatos inibem a reabsorção óssea e são usados no tratamento da doença de Paget, osteoporose, 
mielona múltiplo e metástases de câncer de próstata e de mama. No momento, não há tratamento efetivo 
para osteoquimionecrose associada a este fármaco. Desta forma, podemos concluir que deve ser dada maior 
importância a prevenção devido à ausência de protocolos de tratamento para a osteoquimionecrose.
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Os bisfosfonatos (BFT) são potentes inibidores da reabsorção óssea e são utilizados extensivamente no 
tratamento de doenças que causam a perda de massa óssea, como osteoporose e doença de Paget. A ação 
dos BFT resulta no aumento da massa e mineralização óssea, aumentando a resistência e redução do risco 
de fratura óssea. O objetivo deste trabalho é revisar na literatura o risco de osteonecrose avascular dos 
maxilares relacionado ao uso dos BFT e orientar as medidas de prevenção e tratamento dos pacientes de 
acordo com o estágio da doença. O uso oral de BFT comparado à terapia endovenosa, não é tão crítico para 
o risco de osteonecrose avascular dos maxilares. Clinicamente, a necrose do osso maxilar ou mandibular 
pode ocorrer espontaneamente ou ocorrer secundária à extração dentária ou trauma que afeta os maxilares. 
Para a distinção de outras patologias ósseas, a definição da osteonecrose avascular dos maxilares, segundo 
a Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais (AAOMS), é a presença de três características: 
1) tratamento anterior ou atual com BFT, 2) exposição de osso necrótico nos maxilares, persistente por mais 
de oito semanas, 3) não apresentar história de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Os tratamentos 
incluem antibióticos, antisépticos bucais, terapia hiperbárica, debridamento local, cirurgia convencional ou 
a laser. Além disso, medidas preventivas é um aspecto importante a ser levado em consideração. Cabe aos 
médicos e cirurgiões-dentistas avaliar a situação clínica de cada paciente, para assim escolher a estratégia 
de tratamento mais adequada e eficaz.
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Palavras-chave: plantas; odontologia; fitoterápicos

A utilização das plantas como fontes de medicamentos para o tratamento de enfermidades que acometem 
a espécie humana remonta a idade antiga. Entretanto, observou-se nas últimas décadas um aumento da co-
mercialização e consumo dos medicamentos fitoterápicos, ocorrendo paralelamente um interesse crescente 
da indústria farmacêutica por estudos científicos acerca da descoberta de novas substâncias com ação tera-
pêutica a partir dos recursos naturais, bem como a comprovação da eficácia e segurança dos medicamentos 
fabricados a partir de plantas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da ati-
vidade terapêutica de extratos e óleos essenciais com aplicação na Odontologia. Para isso, fez-se uma pes-
quisa no banco de dados PubMed, LILACS e Scielo, no período entre janeiro e março de 2011, onde foram 
buscados artigos com os seguintes descritores: “fitoterapia”, “plantas medicinas” e “extratos”. Constatou-se 
que são inúmeras as plantas medicinais existentes no Brasil, e muitas se encontram no semi-árido brasileiro, 
o que facilita o aproveitamento do potêncial curativo dos vegetais para o tratamento das doenças, inclusive 
na Odontologia, especialmente, doenças relacionadas à placa dental, como cárie e gengivite. Espécies como 
o cravo-da-índia, romã, malva, eucalipto, própolis, alecrim-pimenta, entre outras, são indicadas nos casos 
de gengivite, abscesso na boca, inflamação e aftas. Programas preventivos e curativos têm estimulado a 
avaliação de diferentes extratos de plantas para o controle do biofilme dental. O Brasil é um país que possui 
grande potêncial para a Fitoterapia, devido sua biodiversidade. Esse potêncial, associado ao conhecimento 
tradicional das plantas medicinais e à tecnologia pode ser utilizado de forma a garantir a eficácia, segurança 
e qualidade dos medicamentos fitoterápicos.

SEDAÇÃO E ESCOLHA DO ANESTÉSICO NA CONDUTA OPERATÓRIA DOS 
PACIENTES PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME
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Palavras-chave: anemia falciforme; sedação; conduta operatória

A Anemia Falciforme possui consequentes alterações sistêmicas e bucais. O tratamento odontológico deve 
ser realizado na fase crônica, minimizando ao máximo o estresse físico para que possíveis complicações 
emergenciais, assim como crises álgicas, sejam evitadas. Portanto, deve-se planejar com cautela o trata-
mento e a sua extensão. Na Odontologia uma das principais vantagens da anestesia local com vasoconstritor 
é a diminuição do desconforto durante o tratamento clínico, entretanto, há controvérsia na literatura quanto 
ao uso de vasoconstritores em pacientes falcêmicos, restringindo-os a casos específicos. Em procedimentos 
dentários mais extensos, opta-se por realizá-lo sob anestesia geral, devendo haver sempre a avaliação do 
hematologista e do anestesista responsáveis. A sedação oral é uma alternativa para ajudar a diminuir os 
níveis de ansiedade antes da anestesia local ou geral, já a sedação endovenosa com barbitúricos deve ser 
evitada devido aos riscos cardiorrespiratórios. Em caso de comprometimento sistêmico, pode-se recorrer 
ao uso de óxido nitroso como sedação consciente, aumentando o limiar de dor do paciente. A contínua 
monitorização da saturação de oxigênio deve ser realizada em qualquer forma de sedação. Portanto, faz-se 
necessário a história médica pregressa destes pacientes para que não venham apresentar complicações em 
decorrência da doença falciforme. Logo, saber a melhor forma para conduta operatória em pacientes com 
Anemia Falciforme e dos cuidados pré e pós-operatório é o escopo deste estudo.

UTILIZAÇÃO DA CRIOCIRURGIA COMO ADJUNTO NO TRATAMENTO DE 
TUMORES BENIGNOS DOS MAXILARES
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Palavras-chave: tumores maxilares; criocirurgia; terapêutica

O complexo facial maxilomandibular é sede para uma variedade de lesões benignas, no entanto, muitas 
delas apresentam comportamento biológico agressivo e potêncial de recorrência. Já a Crioterapia ou Crio-
cirurgia é uma modalidade terapêutica de ampla aplicação em diversos campos da área da saúde, tendo sido 
introduzida na Odontologia na década de 70. Este método consiste no emprego de agentes terapêuticos em 
temperaturas extremamente baixas para fins de tratar patologias, atuando ao provocar a destruição contro-
lada e não-seletiva dessas lesões. Em se tratando de lesões bucais, sua utilização é possível tanto em tecidos 
moles quanto ósseos, sendo descritas na Literatura duas formas para a realização da Crioterapia Local: o 
Sistema Fechado, assim denominado por não haver contato da substância criogênica com o meio externo 
antes da aplicação na área afetada, e a Crionecrose, que se dá pelo contato de uma sonda com o tecido a ser 
tratado, sendo mais utilizada para tecidos moles. No Sistema Aberto, há contato direto do agente criogênico 
com a lesão, conduzido através de uma haste de algodão ou, ainda, por meio de um dispositivo que libera 
N2 líquido na forma de spray. Diante do exposto, o presente estudo objetiva, por meio de uma Revisão 
Bibliográfica atualizada, tecer considerações sobre a aplicabilidade e efetividade dessa técnica, haja vista 
a falta subsídios na Literatura que indiquem protocolos específicos e padronizados quanto à sua utilização 
em lesões benignas no complexo maxilofacial.

USO DE ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRICTORES EM PACIENTES 
HIPERTENSOS
MARÍLIA DE MATOS AMORIM; CATARINE BOAVENTURA BASTOS DE OLI-
VEIRA; MONA LISA CORDEIRO ASSELTA DA SILVA; ANA LUZIA OLIVEIRA 
BOCCANERA; KETLE SANTOS SOUZA SENA; MÔNICA BELTRAME
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, 
BA, BRASIL.
e-mail:amorim.mah@hotmail.com

Palavras-chave: anestésicos; hipertensão arterial; vasoconstritores

A hipertensão caracteriza-se pela elevação anormal da pressão arterial, podendo desencadear comprome-
timentos cardiovasculares, renais e acidentes cerebrovasculares, limitando a atividade e encurtando a vida 
do paciente. As substâncias vasoconstritoras são frequentemente adicionadas às soluções anestésicas com 
a finalidade de prolongar a duração do efeito anestésico, aumentando o tempo de contato do fármaco com 
a membrana da célula nervosa; reduzindo sua toxicidade sistêmica, retardando a absorção do anestésico, 
além de promoverem hemostasia localizada. Adrenalina, noradrenalina, fenilefrina, levonordefrina, feli-
pressina são os vasoconstrictores mais utilizados em associação com os anestésicos locais. O presente 
trabalho tem como objetivo discorrer através de uma revisão de literatura sobre os efeitos dos anestésicos 
locais com vasoconstritores e o uso destes em pacientes com hipertensão arterial. Foi feito um levantamento 
bibliográfico referente ao tema e análise comparativa do material, observando as perspectivas de cada autor 
frente ao tema, seguida da junção e discussão de todos os textos finalizando com a conclusão. As vantagens 
no uso de vasoconstritores associados aos anestésicos locais são maiores que as desvantagens, e estes deve-
riam ser sempre utilizados, respeitando as doses máximas recomendadas. A revisão da literatura demonstra 
que a contra indicação do seu uso é restrita a poucos pacientes que, na maioria dos casos, apresentam 
comprometimento clínico importante que impedem de realizar o tratamento odontológico. 



Rev. ABO Nac. – vol. 19 nº 5 – Out/Nov. 2011
Suplemento do XXI Congresso Pernambucano de Odontologia

164

P002 P005 

P550 

P549 

P548 

P547 ABORDAGEM FONOAUDIOLÓGICA EM PACIENTES COM DISTÚRBIO DO 
SONO
NATÁLIA FREIRE DA SILVA; CICÍLIA LAIS SILVA; ALEXSANDRE BEZERRA 
CAVALCANTE; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nathy_f_lessa@hotmail.com

Palavras-chave: fonoterapia; estomatognático; apnéia obstrutiva do sono

A síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) caracteriza-se como uma doença crônica 
e progressiva, causada por pausas respiratórias recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas 
superiores durante o sono. Durante o sono os músculos da faringe e da língua tendem a relaxar, assim 
como toda musculatura do corpo, diminuindo o tônus neuromuscular. Na SAHOS esse relaxamento causa 
uma obstrução da via aérea superior, diminuindo ou dificultando o fluxo aéreo e causando ruídos (ronco) 
e pausas respiratórias. Entre as várias consequências da SAHOS, encontram-se as alterações anatômicas 
como: hipertrofia das amígdalas, língua volumosa, pilares amígdalianos medianiza¬dos, palato mole pos-
teriorizado e úvula longa e ou espessa, alterações da face como a retrognatia mandibular. O diagnóstico da 
SAHOS pode ser realizado por meio da avaliação clínica e instrumental através do estudo polissonográfico. 
Uma opção de tratamento para a SAHOS é a terapia fonoaudiológica, o mesmo consiste na adequação 
dos componentes anátomo-morfológico e anátomo-funcionais dos órgãos fonoarticulatórios, que em con-
sequência da doença apresentam flacidez. As alterações decorrentes da respiração inadequada ocasionam 
fraqueza da musculatura orofaríngea que pode reduzir a partir da fonoterapia específica. Com base em 
evidências clínicas encontradas na literatura percebe-se que, com técnicas específicas de fonoterapia em 
pacientes com SAHOS, é possível diminuir o número de apnéias e hipopnéias durante o sono, possibilitan-
do uma qualidade de sono tranquilo e reparador e a melhora na qualidade de vida do paciente e a dos seus 
familiares. O fonoaudiólogo pode intervir nestes casos e possibilitando a reeducação e, adequar à forma e 
função dos grupos musculares que interferem no bom desempenho do sistema estomatognático, aumentar 
a força muscular, promovendo posturas que favoreçam um funcionamento mais adequado do sistema esto-
matognático bem como de suas funções.

A ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA MELALEUCA ALTERNIFOLIA
NAYANE CHAGAS CARVALHO; LIANE MACIEL ALMEIDA SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:nanynha_malu@hotmail.com

Palavras-chave: candidose oral; melaleuca alternifolia; imunoestimulante

No exercício da exploração da atividade biológica de compostos secundários acredita-se que o óleo obtido 
das folhas da Melaleuca alternifolia (árvore de origem australiana) possui grande importância medicinal, 
devido à comprovação da ação bactericida e antifúngica contra vários patógenos humanos e como esti-
muladores das defesas do organismo. Suas propriedades medicinais de imunoestimulante, anti-séptico, 
antibiótico, bactericida, fungicida e antivirótico são indicadas para herpes, acne, dermatite, afta, furúnculu, 
coceira, prurido, regiões necrosadas e infectadas, evita a proliferação de infecções entre outras. Seus prin-
cipais constituintes químicos responsáveis por suas propriedades são o terpinen-4-ol e cineol, onde suas 
concentrações variam de acordo com as indicações. O objetivo desta revisão bibliográfica é analisar as pro-
priedades e a utilização do óleo de Melaleuca alternifolia. A metodologia utilizada para a elaboração deste 
trabalho foi à realização de levantamento bibliográfico na Bireme, biblioteca que agrega diversas bases 
nacionais e internacionais. A estratégia de pesquisa bibliográfica utilizada baseou-se na revisão da literatura 
especificamente voltada para avaliações do efeito do óleo de Melaleuca alternifolia sobre as infecções de 
fungos e bactérias. Notamos que óleo essencial de melaleuca reduz significativamente o crescimento de 
bactérias gram-positivas e gram-negativas, principalmente as estafilocócicas, além de impedir o crescimen-
to micelial de fungos como A. alternata, M. phaseolina e S. sclerotiorum que apresentaram sensibilidade 
ao óleo a partir das concentrações de 0,2%. Concluímos que a literatura consultada aponta que o óleo de 
Melaleuca alternifolia pode ser bastante útil como parte integrante do tratamento odontológico preventivo 
e curativo de algumas doenças orais.

ANSIEDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS
TACIANA EMÍLIA LEITE VILA-NOVA; JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO; 
GLEICY FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA
FOP- UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:tacianavnova@gmail.com

Palavras-chave: ansiedade; medo; procedimentos odontológicos

O tratamento odontológico é considerado, por muitos pacientes, uma experiência geradora de estresse e 
ansiedade. . O presente trabalho tem como objetivo identificar o grau de ansiedade em pacientes submetidos 
a procedimentos odontológicos e a influência das características clínicas e sócio-demográficas. Trabalho 
aprovado pelo CEP/UPE nº 051/09. Foram avaliados os pacientes atendidos nas clínicas da FOP/UPE, no 
período de Agosto/2010 a Abril/2011. Foram notificados a idade, sexo, grau de escolaridade, presença e 
tipo de morbidade, uso e tipo de medicamento, motivo da consulta e o grau de ansiedade, através da Escala 
de Ansiedade Dental de Corah (EADS) aplicada 5 minutos antes do atendimento.  Foram entrevistados 
63 pacientes. A maioria exibiu graus de ansiedade variando de leve a moderado, especialmente, entre os 
do sexo feminino (53%), nas 2ª e 4ª décadas de vida (46%) e com maior grau de escolaridade (57,9%). 
Os pacientes portadores de morbidades sistêmicas (60%) exibiram níveis de ansiedade variando de mo-
derado a extremo, principalmente os hipertensos, dos quais apenas 60% tomam medicações diariamente 
para controle da doença. Dentre os motivos das consultas mais relatados, no total, verifica-se o tratamento 
periodontal (25,5%), as restaurações (24%) e o tratamento endodôntico (12,7%), estes associados ao nível 
de ansiedade moderada (53%).  Constata-se uma tendência do tipo de procedimento odontológico, espe-
cialmente, os mais invasivos, que necessitam de anestesia ou que tenham potêncial de desencadear dor, de 
serem mais geradores de medo e estresse. Destaca-se a necessidade do cirurgião-dentista de identificar e 
lidar com a ansiedade do paciente e de seus fatores de risco, como também conhecer e aplicar diferentes 
estratégias de controle. Assim, minimizando os riscos decorrentes de sua ocorrência, deste modo permitin-
do um manejo clínico seguro, incluindo a escolha dos anestésicos e de drogas ansiolíticas, quando o caso 
se fizer necessário.

MANIFESTAÇÕES ORAIS DO HPV RELEVANTES PARA O 
CIRURGIÃO-DENTISTA
ANDRÉ COELHO LOPES; RAUL MESSIAS LESSA; LUIZ ARTHUR BARBOSA 
DA SILVA; DANNYELE CYNTHIA SANTOS PIMENTEL; JOSÉ DE AMORIM 
LISBOA NETO
UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL.
e-mail:larthurbarbosa@hotmail.com

Palavras-chave: hpv; manifestações orais; diagnóstico e terapêutica

O papilomavírus humano (HPV) consiste em uma grande família de vírus de DNA de fita dupla, do sub-
grupo A dos papovavírus. São vírus epiteliotrópicos que infectam a pele e as mucosas possibilitando a 
formação de tumores epiteliais benignos e malignos. Mais de 100 tipos de HPV foram identificados até o 
presente, desses, 24 tipos foram associados a lesões orais. Tem sido sugerido que a transmissão do HPV 
para a mucosa oral ocorre através do contato sexual, da autoinoculação, por objetos contaminados, saliva 
e pelo leito materno. A língua é o local da cavidade oral mais afetado pelas lesões do HPV, seguida pelo 
palato, mucosa jugal, gengiva, lábios, tonsilas, úvula e assoalho bucal. O diagnóstico é dado pelo exame 
clínico da lesão e confirmado através de exame histopatológico dos espécimes biopsiados, com a identifi-
cação do tipo de HPV pelas técnicas de biologia molecular. As principais manifestações orais associadas ao 
HPV são: papiloma, condiloma acuminado, verruga vulgar e hiperplasia epitelial focal. Apesar da grande 
abordagem na literatura atual, a prevalência do HPV e seu papel na patogênese de displasias e câncer não 
estão completamente esclarecidos. As lesões orais do papilomavírus humano podem ser tratadas através da 
remoção cirúrgica convencional, crioterapia, laserterapia e eletrocirurgia. Mesmo com a cura da lesão o ví-
rus permanece no epitélio da mucosa que foi acometida. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo 
enfatizar os aspectos clínicos e histopatológicos relevantes para o diagnóstico e tratamento das principais 
manifestações orais associada ao HPV de interesse para o cirurgião-dentista.
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