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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
SOCIEDADE DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE
PERNAMBUCO – ABO/PE
A expectativa da Sociedade Brasileira de que o Poder Público, nas esferas municipal, estadual
e federal, assuma seu papel básico e de responsabilidade social na promoção da saúde
geral da população sobrevive através dos tempos e a inclusão da saúde bucal no Programa
de Saúde da Família não só valoriza a Odontologia no contexto do Programa Nacional de
Saúde, como exige um acompanhamento e avaliação das ações implementadas em busca
da sua consolidação.
Superar obstáculos, quebrar paradigmas, ampliar horizontes, são desafios que fascinam e
estimulam aos que possuem espírito empreendedor.
Realizar um Congresso de caráter internacional, como não poderia deixar de ser, trouxe
motivação e esperança aos que fazem a Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco
- Associação Brasileira de Odontologia - Seção Pernambuco.
Acreditando na possibilidade de realizá-lo, foi confiada a presidência do Evento à professora
doutora Márcia Maria Vendiciano Barbosa Vasconcelos, que conhece como poucos a nossa
Entidade e teve a capacidade de reunir colaboradores abnegados do mais alto nível e
potencial de realização, que organizaram de forma competente o maior acontecimento
científico já produzido para o nosso Estado: Congresso dos 90 anos da Federação
Odontológica Latino Americana, 4° Congresso Internacional de Odontologia da ABO
Nacional, 19° Congresso Pernambucano de Odontologia, 14° Congresso Norte-Nordeste
de Odontologia, 7° Congresso de Odontologia Militar do Nordeste, 4° Encontro de Técnicos
em Prótese Dentária de Pernambuco, 2ª Mostra de Saúde Bucal no Programa de Saúde da
Família e 1° Encontro de Ex-Alunos de Odontopediatria.
O Tema Oficial dos Congressos - Saúde Bucal: Bem Público Direito Cidadão - demonstra de
forma clara e inequívoca os aspectos envolvidos com a promoção da saúde bucal, sua
importância e responsabilidades, e que não podemos abrir mão desse direito elementar de
todo cidadão brasileiro.
Agradecemos de modo especial a todos os professores que, de forma abnegada, partilham
conosco seus saberes científicos e aos integrantes da Comissão Organizadora pela
incondicional dedicação.
Agradecemos também à ABO Nacional, à Federação Odontológica Latino Americana e às
entidades e instituições que estão junto conosco neste empreendimento, bem como aos
representantes da indústria e comércio de materiais odontológicos, na certeza de estarmos
consolidando cada vez mais nossa parceria.
Aos que vêm de outros estados e países, participem intensamente das atividades científicas,
mas não esqueçam de apreciar as belezas naturais de Pernambuco.

FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DOS EVENTOS

Mais uma vez Recife está pronta e de braços abertos para a Odontologia.
Com indicação e apoio da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE, iniciamos
os trabalhos de organização do 19º Congresso Pernambucano de Odontologia. Logo em seguida
recebemos, com muita satisfação, dois eventos internacionais o Congresso Comemorativo dos 90
anos da Federação Odontológica Latino Americana e 4º Congresso Internacional de Odontologia da
ABO Nacional. Acompanhados ao COPEO os tradicionais 14º Congresso Norte- Nordeste de
Odontologia, 7º Congresso de Odontologia Militar do Nordeste, 4º Encontro de Técnicos em Prótese
Dentária de Pernambuco, 2ª Mostra de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família e o mais novo
1º Encontro de Ex-Alunos de Odontopediatria.
Escolhemos como tema oficial SAÚDE BUCAL: BEM PÚBLICO DIREITO CIDADÃO, para
oportunamente discutirmos com extrema sensibilidade as questões sociais. Os princípios que
nortearam os trabalhos de organização dos eventos foram a sensibilidade, o cuidado, a dedicação e a
indiscutível bagagem técnica dos companheiros e companheiras que fazem a ABO-PE.
Agradecemos o apoio recebido da indústria e comércio odontológico, dos expositores, patrocinadores
e entidades que através de parcerias tornaram possível a realização de mais um sonho. A todos os
membros da comissão organizadora, os quais não mediram esforços para atender aos inúmeros
projetos que transformaram os eventos em um grande acontecimento científico, muito obrigada.
É notória e conhecida a extraordinária capacidade de administrar, impor liderança e empreendimento
de nosso presidente Fernando Luiz Tavares Vieira, oportunidade que aproveitamos para agradecer a
confiança depositada e desejar que continue brilhando a frente de nossa entidade, com perfil de
dedicação e zelo que se mostra no dia-a-dia.
Porém tudo o que está acontecendo agora não teria sentido se você, caro congressista, não tivesse
acreditado em nós e aqui estivesse para partilharmos desse grande acontecimento que agrega a
Odontologia Internacional, Nacional, Regional e Pernambucana neste ano de 2008.
Estamos felizes em tê-los conosco. Sejam bem-vindos.

MÁRCIA MARIA VENDICIANO BARBOSA VASCONCELOS
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VICE-PRESIDÊNCIA
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ASSESSORIA
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Lúcia Montenegro Barbosa de Araújo Neta
COMISSÃO CIENTÍFICA
Cláudio Heliomar Vicente da Silva
Ana Luísa de Ataíde Mariz
Ana Rosa Costa Cunha Lorenz
Daene Patrícia Tenório Salvador da Costa
Fabio Barbosa de Souza
Juliana Raposo Souto Maior
Patrícia de Oliveira Barbosa Porto
Renata Pedrosa Guimarães

COMISSÃO DE ANAIS
Angela Carvalho Vieira da Cunha
Ariela Vilela Rizuto
Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos
COMISSÃO DE RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM
Cristiana Abrantes da Fonte Neves
Márcia de Holanda Carvalho Costa
Ana Gabriela Nunes Trindade da Silva
Daniela de Andrade Mendes
Juliana Martins Barbosa da Silva Costa
Karina Fernandes Tenório Taveira
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
Maurício Coelho Duarte Ribeiro
Carlos Eduardo Coutinho Pinto
Simone Maria Padilha Peixoto Pinto
COMISSÃO SOCIAL
Carolina Morais Bélo
Maria Carolina Pinto Cavalcanti
Vanessa Cristina Silva de Morais
Emanuelle Queiroz Lima
COMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
Geraldo Alves Vasconcelos Filho
COMISSÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRA
Aldonso da Cunha Pedrosa Júnior
Carla Salvatierra Soares
Davi de Paula Albuquerque
COMISSÃO DE APOIO LOGÍSTICO
Luiz Gonçalves de Melo
Alexandre Martins Rizuto
COMISSÃO ACADÊMICA
Paulo Fonseca Menezes Filho (Coordenador)

COORDENADOR DO 7º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA MILITAR DO NORDESTE
Coronel PM QOD Jairo José Reis de Lima
Assessores
Tenente Coronel Dentista Gilberto Jorge Pessoa Brum
Tenente Coronel Dentista Evandro Robin de Lima
Capitão-de-Fragata CD Sérgio Luiz G. F. Mendes
COORDENADORES DO 4º ENCONTRO DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA DE PERNAMBUCO
Orlando Ferreira dos Santos
Ismael Félix Lira
Beatriz Aguiar
COORDENADORES DA 2ª MOSTRA DE SAÚDE BUCAL NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nilcema Figueiredo
Oswaldo Gomes Correia Negrão
Paulo Sávio Angeiras de Góes
COORDENADORES DO 1º ENCONTRO DE EX-ALUNOS DE ODONTOPEDIATRIA
Geraldo Bosco Lindoso Couto
Valéria Fernandes Maranhão
Kátia Virgínia Guerra Botelho
Alice Kelly Barreira
Paula Andréa de Melo Valença
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MENSAGEM DO COORDENADOR DA
COMISSÃO CIENTÍFICA

Construir e compartilhar o conhecimento é fundamental na melhoria da atenção e assistência
prestada à população pelas diversas profissões. A Odontologia e áreas afins enquadrandose neste princípio, evoluem rápido, fazendo com que seus avanços científicos e tecnológicos
imponham a necessidade de comunicação entre todos os atores deste cenário, contribuindo
para a troca de informações e a formação contínua de um elenco de profissionais atualizados
e capacitados a oferecer o melhor na busca pelo restabelecimento e manutenção da saúde,
bem como, pela qualidade de vida da população.
Dentro deste contexto, visando a atualização e diversidade do conhecimento, de forma
inovadora, a 19a edição do Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO, traz uma
Programação Científica singular, elaborada com carinho e dedicação, onde Professores e
Pesquisadores Nacionais e Internacionais, ícones em suas áreas, irão enriquecer o nosso
evento, contribuindo, nesta troca de conhecimento e experiência clínica, para atividades
científicas extremamente produtivas.
Materializando este momento de confraternização com o Conhecimento Científico,
apresentamos este impresso que compila, de forma indexada, os resumos dos trabalhos
apresentados durante todo o evento e traduz o pensamento de seus autores sobre os
diversos temas que foram discutidos em forma de Painéis, Mesas Demonstrativas, Temas
Livres, Fóruns Clínicos Acadêmicos e Fóruns Científicos Acadêmicos e Profissionais
refletindo o esforço, em conjunto, dos que fazem da Saúde Bucal: Bem Público Direito
Cidadão.

CLÁUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA
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FÓRUM CIENTÍFICO PROFISSIONAL
FP-001

[354] AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EFEITO DO ENXAGUATÓRIO BUCAL “PREMIUM”
SOBRE BIOFILME DENTAL EM PACIENTES PORTADORES DE GENGIVITE.
BRAVO, F.; JOVINO-SILVEIRA, R.C.; LIRA, D.; MELO, J.; ARAUJO, A.C.S.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:felipebravomachado@gmail.com

FP-005

[777] INFLUÊNCIA DO FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL NA DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO EM ENDODONTIA.
FELIX, A.B.N.; MERCÊS, A.M.D.A.; AGUIAR, C.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:abnegreiros2@gmail.com

Palavras-chave: SOLUÇÕES ANTI-SÉPTICAS; GENGIVITE; PLACA BACTERIANA

Palavras-chave: ENDODONTIA; ODONTOMETRIA; FILMES PERIAPICAIS

O acúmulo de placa é o responsável pelo início da doença periodontal, denominada gengivite, mostrando

Diante da necessidade de se obter radiografias de boa qualidade, durante a execução de um tratamento

então uma relação causal entre a higiene bucal e a gengivite. Portanto, é de suma importância o controle e
prevenção para diminuir a incidência destas patologias bucais. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito do Cloridrato de Polihexametileno Biguanida a 0,35%, Metilsilanol (Premium) sobre o biofilme dental. Constou um estudo randomizado, duplo-cego, com placebo controlado desenvolvido na Clínica Integrada do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. O tamanho da amostra foi estabelecido por conveniência e compreendeu 24 voluntários alocados em 3 grupos de forma randomizada, compostos de 8 voluntários cada, de acordo com o enxaguatório utilizado, sendo: I) Placebo; II) Premium e III)
Clorexidina a 0,12%. Os indivíduos foram avaliados de acordo com os Índices de Placa nos dias 0, 7 e 15. Os
Grupos II e III, quando comparados ao grupo que recebeu Placebo apresentaram uma maior redução de placa
visível nos dias 7 e 15 (Grupo II: 49,06% e 50,63%; Grupo III: 47,49% e 44,29%) respectivamente, quando
comparados ao exame inicial. Concluímos então que o Premium é um produto eficaz como adjunto no
tratamento da gengivite, reduzindo a placa bacteriana.

endodôntico, três diferentes tipos de películas foram utilizadas: M2 Comfort da Agfa, E-Speed e Insight da
Kodak, para avaliar suas influências na visualização da posição das limas nos canais radiculares, na determinação do comprimento de trabalho. Utilizou-se dois molares inferiores de uma mandíbula humana, nos quais
foram realizadas as aberturas coronárias e a inserção de limas, de diferentes calibres, simulando o procedimento para a realização da odontometria. As tomadas radiograficas foram padronizadas através da confecção e utilização de um gabarito padrão, e as películas radiográficas submetidas às mesmas condições de
exposição e processamento. Dez examinadores avaliaram as radiografias e mensuraram o comprimento das
limas no interior dos canais radiculares. Os dados foram submetidos ao teste exato de Fisher para determinar
a influência do filme leitura do comprimento de trabalho. Os resultados demonstraram que o filme E-Speed
apresentou uma maior percentagem de mensurações corretas, apesar de não haver diferença estatisticamente
significativa entre os três grupos analisados. Concluiu-se, portanto, que a visualização das limas endodônticas para determinação do limite de trabalho, independe do tipo de filme periapical utilizado.

FP-002

FP-006

[533] AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EFEITO DO CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO
BIGUANIDA A 0,35%, METILSILANOL (PREMIUM) SOBRE GENGIVITE.
BRAVO, F.; LIRA, D.; JOVINO-SILVEIRA, R.C.; MELO, J.; ARAUJO, A.C.S.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:felipebravomachado@gmail.com

[1224] LESÕES EROSIVAS NO ESMALTE PROVOCADAS POR REFRIGERANTES
E O POTENCIAL REMINERALIZADOR DOS FLUORETOS. ESTUDO IN VITRO.
LEITE, F.M.T.V.1; SANTOS, R.L.2; SALES, G.C.F.3; GUSMÃO, E.S.4; FARIAS, K.M.R.5;
COSTA LIMA, J.M.6.
1,2,3,6.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 4,5.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:jucostalima@hotmail.com

Palavras-chave: GENGIVITE; ENXAGUATÓRIO ORAL; BIOFILME DENTAL

A higienização bucal mecânica é um procedimento que tem um papel fundamental na prevenção de doenças

Palavras-chave: REFRIGERANTES; EROSÃO DE DENTE; FLÚOR

inflamatórias periodontais, porém, tal procedimento não é geralmente suficiente para eliminar a fermentação
de restos de biofilme localizados em lugares inacessíveis à escovação ou pela limpeza do fio/fita dental.
Sendo assim, bochechos com soluções anti-sépticas são muito importantes, a fim de complementar a higiene
bucal mecânica Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do Cloridrato de Polihexametileno Biguanida a 0,35%, Metilsilanol (Premium) sobre a gengivite. Constou um estudo randomizado, duplo-cego,
com placebo controlado desenvolvido na Clínica Integrada do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. O tamanho da amostra foi estabelecido por conveniência e compreendeu 24 voluntários
alocados em 3 grupos de forma randomizada, compostos de 8 voluntários cada, de acordo com o enxaguatório utilizado, sendo: I) Placebo; II) Premium e III) Clorexidina a 0,12%. Os indivíduos foram avaliados de acordo com o Índice Gengival nos dias 0, 7 e 15. Houve melhora nos índices de sangramento gengival, representada pelo aumento do IG=0 (Grupo II: 57,8% e 85,7%; Grupo III: 43,8% e 65,2%) que indica a
porcentagem de dentes com ausência de sangramento à sondagem, entre os dias 0 e 15, respectivamente.
Concluímos então que o Premium é um produto eficaz como adjunto no tratamento da gengivite, reduzindo
o sangramento gengival.

A dieta é considerada o principal fator etiológico da erosão que pode causar sensibilidade, dor e má aparên-

FP-003

FP-007

[971] AVALIAÇÃO DA RECESSÃO GENGIVAL EM ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA.
BELLO, D.M.A.; ARAUJO, A.C.S.; JOVINO-SILVEIRA, R.C.; ARAUJO, N.C.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:darcybello@hotmail.com

cia. Acredita-se que o fluoreto reduz a desmineralização e intensifica a remineralização dos tecidos dentários
perdidos. Objetiva-se avaliar o potencial remineralizador de fluoretos em lesões erosivas na estrutura dental
provocadas por refrigerantes. De cada coroa dos 12 dentes da amostra obtiveram-se duas secções transversais em cortes longitudinais do esmalte. Estes foram protegidos com esmalte de unha em toda superfície e em
parte da vestibular ou lingual para que a outra parte ficasse exposta a ação do refrigerante e do flúor. A
amostra foi dividida em 2 grupos: G1 imerso em Coca-Cola e G2 imerso em Fanta. Após esse processo,
foram divididos em 2 subgrupos para serem tratados com flúor (G1A/G2A: NaF a 2% e G1B/G2B: FFA a
2%). Depois todos os espécimes foram analisados quantitativamente em microscópio de luz polarizada e os
dados foram analisados no SPSS. Observou-se erosão nos grupos, embora no G1 a erosão foi mais significativa (p<0,05). Houve diminuição da profundidade da erosão na maior parte dos espécimes tratados com
flúor, mas sem diferença significante (p>0,05). Portanto, este trabalho confirma o potencial erosivo das
bebibas ácidas estudadas e demonstra que o potencial remineralizador dos fluoretos estudados não apresentou eficácia para redução total das lesões erosionadas.

Palavras-chave: RECESSÃO GENGIVAL; ESTUDANTES; PREVALÊNCIA

[106] CIMENTOS RESINOSOS DUAIS FLUORETADOS E SUA AÇÃO ANTIBACTERIANA SOBRE MICROORGANISMOS DO BIOFILME DENTAL. ESTUDO IN VITRO.
FARIAS, K.M.R.1; SANTOS, R.L.2; SENA, N.S.3; SALES, G.C.F.4; GUSMÃO, E.S.5.
1,2,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL;
4.UNIVERSIDADE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 5.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:kesiamr@hotmail.com

A recessão gengival consiste na localização apical da gengiva marginal em relação à junção esmalte-ce-

Palavras-chave: CIMENTOS RESINOSOS; AÇÃO ANTIBACTERIANA; FLÚOR

mento, onde a superfície radicular encontra-se exposta. Não se correlaciona apenas um fator etiológico como
causador da recessão, mas pode-se determinar algum fator ou fatores principais causadores da recessão,
sejam eles, predisponentes ou precipitantes. O objetivo de avaliar a prevalência e os níveis de recessão
gengival encontradas em estudantes do curso de Odontologia da UFPE, considerados com hábitos de boa
higiene oral. A metodologia consistiu na sondagem periodontal de todos os elementos dentários em quatro
faces, em 110 estudantes de odontologia da UFPE, do 5º ao 10º período, selecionados de forma aleatória. Só
foi considerado a presença de recessão gengival, no caso de medida ? 1 mm. O resultado da pesquisa foi que
a recessão gengival estava presente em 92 (83,6%) estudantes e em apenas 18 (16,4%) tinham recessão
alguma. A face mais prevalente foi a vestibular com 79,3%, pré-molares e caninos inferiores eram os dentes
mais prevalentes com 28,8%. Concluindo que a prevalência de recessão gengival nesse grupo de estudantes
foi considerada alta e o fator etiológico principal correlacionado seria o hábito de escovação traumática,
relatado pelos próprios estudantes de odontologia examinados, havendo uma concordância com os resultados, já que face vestibular com 79,3% apresentou uma maior prevalência.

Nas restaurações indiretas, os agentes cimentantes têm papel fundamental no sucesso do tratamento, uma
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[1059] AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL ADJACENTE A SUPERFÍCIES PROXIMAIS RESTAURADAS EM MATERIAL RESINOSO, COMPARATIVAMENTE A SUPERFÍCIES NÃO RESTAURADAS.
FARIAS, B.C.1; ARAUJO, A.C.S.2; GUSMÃO, E.S.3; JOVINO-SILVEIRA, R.C.4.
1,2,4.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:bruna_farias@hotmail.com

vez que são responsáveis pela fixação da restauração à estrutura dentária. Em decorrência da evolução dos
agentes cimentantes, razão pela qual se encontra uma grande variedade destes materiais disponíveis no
mercado, o presente estudo, in vitro, teve como objetivo analisar a ação antibacteriana de cimentos resinosos
duais, contendo flúor, sobre microorganismos do biofilme dental. Foram selecionadas três marcas comerciais: Dual Cement® (Vigodent), Enforce® (Dentisply) e Panavia F® (Kuraray). As linhagens bacterianas
selecionadas foram Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus sobrinus e Lactobacillus
casei. Foi realizado o teste de difusão em ágar, através das técnicas do poço e da superfície, utilizando os
cimentos tanto no estado fresco quanto fotopolimerizado. Os resultados demonstraram que os cimentos Dual
Cement® e Panavia F®, no estado fresco, produziram halos de inibição sobre todas as linhagens bacterianas,
no entanto, o cimento Enforce® não produziu halos de inibição sobre nenhuma linhagem bacteriana. Diante
dos resultados, concluiu-se que o Panavia F® foi o cimento que apresentou maior ação antibacteriana sobre
os microorganismos do biofilme dental, o que permite indicá-lo como agente cimentante nas restaurações
indiretas em pacientes de risco para a doença cárie.
[1189] ANÁLISE DAS TENSÕES FUNCIONAIS EM UMA PRÓTESE TOTAL INFERIOR, IMPLANTOSSUPORTADA, GERADA POR DISTINTOS PADRÕES DE
OCLUSÃO E DESOCLUSÃO.
GRECO, G.D.
PUC-MINAS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
e-mail:gustavodgreco@yahoo.com.br
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A maioria dos procedimentos restauradores tem uma forte relação com os tecidos periodontais, e sua ação

O sucesso de uma reabilitação oral, utilizando-se uma prótese implantossuportada, tem como fator rele-

tanto no periodonto de proteção quanto no de sustentação tem sido investigada ao longo dos anos. O trabalho
teve por objetivo avaliar clinicamente a condição periodontal adjacente a superfícies proximais restauradas
em material resinoso, comparativamente a superfícies adjacentes não restauradas em pacientes atendidos nas
clínicas de graduação do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, no período de
agosto de 2005 a maio de 2006. A pesquisa foi realizada com 65 pacientes, onde foram analisadas 145
superfícies proximais restauradas em material resinoso e estas comparadas com 145 superfícies proximais
não restauradas. Dos pacientes avaliados a maioria era do sexo feminino (81,5%) e com faixa etária de 13 a
64 anos. A maioria das superfícies restauradas apresentava sangramento no exame clínico, entretanto, não se
verificou diferenças elevadas entre as outras variáveis analisadas, não comprovando associação significante.
A ocorrência de sangramento no exame clínico foi estatisticamente mais significante entre as superfícies
restauradas do que entre as não restauradas (92,4% x 24,4%) (p < 0,05 e intervalo de confiança para a razão
entre as prevalências que variou de 2,77 a 5,19). Concluiu-se, assim, que o tratamento restaurador avaliado
parece interferir na condição periodontal.
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vante a maneira como as cargas funcionais de oclusão e desoclusão são transmitidas aos tecidos de suporte.
Este trabalho analisou, pelo método dos elementos finitos tridimensionais, as tensões geradas por diferentes
padrões de oclusão (região de extremo distal livre) e desoclusão (guia canino(GC) e oclusão balanceada
bilateral (OBB)) em uma prótese total inferior, implantossuportada. O programa SolidWorks® foi utilizado
no processamento dos dados. Os resultados obtidos demonstraram que o padrão de desoclusão em GC gera
maior tensão na região do primeiro implante; na OBB, as tensões foram altas em toda a infra-estrutura; os
padrões de oclusão na região da extremidade distal livre apresentaram uma distribuição das tensões uniforme nas três simulações, com a região do primeiro implante manifestando os maiores níveis de tensão. No
entanto, à medida que os carregamentos foram se deslocando para distal, as tensões aumentavam consideravelmente. Foi possível concluir que o padrão de desoclusão em GC é o ideal para a este tipo de prótese,
ainda, quanto mais extensa a extremidade distal livre, mais comprometidos serão os componentes protéticos
e os implantes e, independente do comprimento do extremo livre distal, as maiores tensões sempre se localizam na região do implante mais próximo ao ponto de aplicação da carga.
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A possibilidade de contaminação cruzada ao manipular moldes e modelos contaminados, faz com que a
desinfecção dos mesmos seja necessária. O objetivo desse trabalho foi verificar a ocorrência de alteração
dimensional dos modelos obtidos a partir da manipulação do gesso tipo IV (Durone) com soro fisiológico,
hipoclorito de sódio a 1% e clorexidina a 4%.Confeccionou-se uma matriz metálica em forma de pentágono
com cinco pilares e uma moldeira perfeitamente adaptada. A moldagem foi realizada com um hidrocolóide
irreversível. O eixo de inserção da moldeira foi padronizado mantendo-a presa na plataforma, enquanto que
a matriz estava fixada na haste vertical móvel de um delineador para prótese removível. Para este estudo,
foram obtidas 30 amostras, divididas em três grupos: 1- soro fisiológico; 2-hipoclorito de sódio a 1%; 3clorexidina a 4%, sendo 10 amostras por grupo. Os modelos obtidos foram fotografados com uma câmera
digital (Nikon Colpix 5700) e as mensurações das distâncias entre os centros dos pilares (AB-BC-CD-DEEA-BD-CE) foram obtidas pelo software Image Pro Plus. Os dados foram submetidos à análise de variância
e teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Houve diferença estatisticamente significante entre as
soluções e entre as mesmas e o padrão metálico (controle).As substâncias testadas propiciam alteração dimensional nos modelos de gesso.
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Para o controle da dor pós-operatória nas cirurgias dos terceiros molares, é necessária uma analgesia eficaz
e profilática, quando se prevê uma dor severa. Avaliou-se a eficácia analgésica do lumiracoxib como prémedicação no controle da dor após cirurgia dos terceiros molares. Foi realizado um ensaio clínico, randomizado, pareado, duplo-cego de 80 pacientes (320 cirurgias de terceiros molares superiores e inferiores). Os
grupos foram divididos em experimental e controle, apresentando o mesmo grau de dificuldade cirúrgica,
em relação à posição dental. No grupo experimental foi utilizado o lumiracoxib 01 hora antes da cirurgia e no
controle foi administrado placebo. Para avaliação da dor, utilizou-se a escala analógica visual e descritiva.
Observou-se que no grupo controle a intensidade da dor foi estatisticamente mais elevada (22,5%) comparando-se com o experimental (77,5%) (p<0,0001). Nas cirurgias em que foi necessária ostectomia e/ou
odontossecção a média da dor foi mais elevada (p<0,05). Em relação às complicações houve inferência na
variável edema (GE=5%, GC=20%). O percentual de pacientes com dor foi mais freqüente no grupo controle (67,5%). O lumiracoxib mostrou-se eficaz no controle da dor após cirurgia dos terceiros molares,
quando utilizada como medicação preemptiva.
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controle de infecção nas moldagens é um desafio.Objetivou-se avaliar in vivo e in vitro,a ação antimicrobiana de três soluções incorporadas na manipulação do gesso tipo IV.Dos moldes obtidos de trinta voluntários,foram
feitas duas coletas de microrganismos(MO).O material coletado foi semeado em BHI agar e BHI caldo. Após
incubação de 24horas contou-se as unidades formadoras de colônias(UFC) e comparou-se os caldos com a
escala MacFarland.Os moldes foram vazados com gesso manipulado com soro fisiológico(controle),hipoclorito
de sódio a 1% e clorexidina a 4%.No modelo de gesso foram feitas duas coletas(1 e 24horas) idênticas às
realizadas nos moldes;após 24 horas,contadas as UFC e observados os caldos.In vitro, testou-se os mesmos
materiais que in vivo, sobre três MO orais.O gesso manipulado com as soluções foi dispensado em anéis de aço
que foram posicionados sobre o Agar Müeller Hinton.Após 24 horas em estufa microbiológica,os halos formados foram medidos.Kruskal-Wallis mostrou diferença entre o crescimento nos moldes e em cada um dos
modelos(P<0,001), mas sem significância entre os modelos manipulados com as soluções testadas nas duas
coletas(Wilcoxon).O hipoclorito de sódio a 1% formou halos maiores que a clorexidina a 4%,com significância
pelo teste de Tukey (p<0,001),mas sem significância entre os MO do mesmo grupo(p=0,57).Não há ação
antimicrobiana diferente entre os desinfetantes testados.151/2006.

qualidade dos serviços de urgência odontológica determinada pela óptica do usuário é importante para
adequar o serviço à demanda. Levando em consideração a problemática da demanda por estes serviços, os
mesmos devem se adequar as expectativas do usuário contemplando todas dimensões que compõem a qualidade de um serviço de saúde. Avaliou-se o nível de satisfação de 108 usuários de 03 urgências odontológicas municipais, descrevendo fatores sócio-epidemiológicos e testando diferenças entre os níveis de satisfação, utilizando o Questionário de Avaliação de Serviços de Saúde Bucal (QASSaB). Dados obtidos foram
descritos e analisados estatisticamente (IC 95%), sendo: maioria do sexo feminino (58,3%) e solteiras (45,4%).
Dos entrevistados: 83,4% reportaram dor de dente nos últimos 06 meses e 62,8% classificaram sua saúde
bucal de ótima a regular; 70,4% dos usuários eram assistidos por unidades de saúde da família (USF), porém
apenas 29% tinham equipe de saúde bucal (ESB). Concluiu-se que a dor de dente foi fator determinante pela
procura e que usuários assistidos por Equipes de Saúde Bucal (ESB´s) nas Unidades de Saúde da Família
(UFS´s) eram minoria. As ESB´s parecem inibir a busca pelos serviços porém estes parecem ser essenciais
para reorientação do modelo de atenção à saúde bucal.

FP-011

FP-015

[564] DOSAGEM DE ANESTÉSICOS LOCAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DE
GRADUAÇÃO DA FOP/UPE.
ANTUNES, A.A.; VASCONCELLOS, R.J.H.; SILVA, E.D.O.; CARVALHO, R.W.F.;
AVELAR, R.L.; FALCÃO, P.G.C.B.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antunesctbmf@yahoo.com.br

Palavras-chave: DOSE MÁXIMA PERMISSÍVEL; ANESTESIA; LIDOCAÍNA

A crescente demanda de fármacos na prática clínica por cirurgiões-dentistas faz necessária atenção constante com a terapêutica medicamentosa nos cursos de formação em Odontologia. A pesquisa objetivou
verificar e analisar o conhecimento em relação à dosagem e indicações de anestésico local, nos diversos
procedimentos da prática odontológica. Foi realizado um estudo prospectivo, transversal, aplicando-se questionários em 176 alunos de graduação do 6º ao 9º períodos da Faculdade de Odontologia de Pernambuco –
FOP/UPE, em atendimento nas clínicas da faculdade. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UPE sob o n? 012/06. Verificou-se que o sal anestésico mais utilizado foi a lidocaína a 3%
com noradrenalina a 1:50.000 (35,2%), seguido da mepivacaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 (22,2%).
O volume de anestésico utilizado com maior freqüência foi o de 1,8 ml (1 tubete). A maioria dos alunos não
realiza cálculo da dosagem utilizada (96,6%), e 90,3% não possuem o hábito de relacionar o peso do paciente/dosagem máxima recomendada da solução aplicada, nunca relacionando o peso do paciente para fins
de cálculo de dosagem máxima (72,7%). É evidente a falta de preparo dos alunos sobre conhecimentos
teóricos e práticos da anestesiologia. Uma maior atenção deve ser dada ao tema, dada sua importância dentro
da prática clínica diária do cirurgião-dentista.
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Os transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia, são síndromes comportamentais que afetam principalmente a população de adolescentes e que apresentam efeitos nocivos sobre a saúde oral. Este estudo
teve como objetivo determinar freqüências de risco de transtornos alimentares em uma amostra de 1217
adolescentes com 14 anos, estudantes de escolas públicas e particulares na cidade de Recife, considerando
gênero, nível educacional dos pais e rede de ensino. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), sob o protocolo de no 245/03. Os sintomas foram identificados através do Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26), um questionário de auto-aplicação. Neste estudo, 212 adolescentes (17,4%) apresentaram resultado positivo no teste. Esta freqüência foi maior no gênero
feminino (20,1%) que no masculino (14,0%) (p=0,0056). Diferenças entre as redes de ensino e nível educacional dos pais não foram estatisticamente significantes (p=0,3761; p=0,1507, respectivamente). Este estudo
mostrou uma alta freqüência de risco de transtornos alimentares quando comparados a outros estudos. Este
fato é uma evidência da necessidade de uma melhor investigação de possíveis fatores de risco relacionados
aos transtornos alimentares na adolescência, incluindo a identificação das alterações bucais, que contribuem
para o diagnóstico precoce da doença.
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Nos processos de cicatrização pós-cirúrgica, um dos maiores desafios para um pós-operatório confortável

Trata-se de um estudo transversal realizado no Recife com uma amostra de 308 crianças. Foram coletadas:

e curto do paciente é o combate à infecção no leito cirúrgico. A proposta desta pesquisa foi de avaliar a ação
cicatrizante do Ocimum campechiano Mill no reparo de ferimentos com perda de substância tecidual e
cicatrização por segunda intenção em dorso de ratos através de um estudo comparativo com os medicamentos de ação cicatrizante convencional. Realizou-se um estudo “in vivo” da eficácia do extrato de Ocimum
Campechianum Mill no reparo cicatricial em ferimento com perda de substância tecidual em vias de administração tópica e oral.Os resultados do estudo “in vivo” demonstraram a eficácia do extrato de Ocimum
Campechianum MILL no desenvolvimento do processo cicatricial tanto na fase inflamatória como no processo de remodelação e formação do tecido cicatricial, principalmente nos testes realizados pela formulação
desenvolvida de pomada-creme de uso dermatológico (ação tópica).Alem disso foram realizados ensaios de
atividade antimicrobiana, estudo in vitro, onde se observou halo de inibição significativo, entre 10 e 20 mm,
contra várias linhagens de Staphylococcus aureus de origem humana (ferida cirúrgica) e bovina, incluindo
cepas resistentes a meticilina (MRSA).concluimos que a consolidação de parâmetros da ação farmacológica
e antimicrobiana no processo de reparação tecidual deste espécie vegetal.

condições socioeconômicas maternas, orientação sobre higiene bucal e alimentação da criança, índice de
cárie criança/mãe, além da avaliação da qualidade de vida materna, através do WHOQOL BREF. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UFPE sob o protocolo 284/2005. A ausência de orientação
quanto à higiene bucal à mãe, no pré-natal, demonstrou um aumento significante da gravidade do ceo-d
(p=0,005). O fato de a criança receber algum tipo de alimentação complementar noturna e adoçada resultou
em aumento significante de cárie (p=0,02 e 0,01). Com relação à higiene bucal das crianças, após a alimentação complementar, observou-se que a não escovação aumentou o ceo-d (p=0,007). Quanto ao acesso da
criança ao serviço odontológico, observou-se maior quantidade de crianças acometidas quando as mães
procuravam o dentista após os 4 anos de idade (p=0,01) e quando o motivo da consulta era dor, sangramento
ou trauma (p=0,001). Apesar de ser uma população de baixa renda per capita, as mães relataram ter boa
qualidade de vida, não havendo associação significante desta com a cárie. A introdução precoce da dieta
cariogênica e a dificuldade na realização da higiene bucal podem ser conseqüência do acesso tardio à informação dos cuidados com a higiene bucal nestas famílias.
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O dentista pode ser o primeiro profissional a detectar a ocorrência dos transtornos alimentares pela possi-
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bilidade de se diagnosticar diversas manifestações bucais precocemente. Este estudo teve como objetivo
avaliar alterações na saúde bucal de 75 adolescentes com 14 anos, de escolas públicas estaduais e particulares da cidade de Recife com indicativo de transtornos alimentares, identificados pelo Teste de Atitudes
Alimentares, seguido de exame clínico bucal para verificar o CPO-D, mucosites, queilites, gengivites, erosões
dentais, projeções de restaurações e bruxismo. O CPO-D médio dos adolescentes com indicativo de transtornos alimentares foi maior que o dos adolescentes sem indicativo; a presença de erosões dentais nos elementos anteriores e bruxismo entre os adolescentes foram observados em todos os casos de indicativos de transtornos alimentares. No mesmo grupo, as projeções das restaurações em amálgama foram observadas em
33,3% dos adolescentes. Todas essas alterações foram pouco observadas nos adolescentes sem o indicativo.
Alterações como mucosites, queilites e gengivites foram encontradas entre os adolescentes que apresentaram indicativo de transtornos alimentares. Com a exceção da gengivite, estas alterações foram pouco observadas em adolescentes sem o indicativo destes transtornos.

O mixoma odontogênico (MO) é uma neoplasia benigna pouco freqüente, porém com um alto índice de
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[872] INFILTRAÇÃO BACTERIANA EM CANAIS RADICULARES OBTURADOS
POR DIFERENTES TÉCNICAS.
MERCÊS, A.M.D.A.; AGUIAR, C.M.; SHINOHARA, N.K.S.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:belamilet@hotmail.com

Palavras-chave: INFILTRAÇÃO BACTERIANA; PROTAPER UNIVERSAL; TÉCNICAS OBTURADORAS

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a eficácia de duas técnicas obturadoras na prevenção da infiltração bacteriana em dentes expostos ao meio bucal. Para isto 50 pré-molares unirradiculares foram instrumentados com o sistema rotatório ProTaper Universal e, divididos em quatro grupos de 10 elementos que
foram obturados com duas técnicas diferentes. Cinco dentes foram usados como controle positivo e outros
cinco como negativo. A superfície externa de cada raiz foi coberta com cianoacrilato, com exceção dos 2 mm
apicais finais. Os espécimes foram montados num sistema modelo para testes de infiltração. As aberturas
coronárias foram então expostas por 90 dias a uma mistura de saliva artificial e caldo BHI contendo Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. A infiltração foi confirmada através da turbidez do meio de cultura da câmara em contato com a região apical do elemento. Os
dados obtidos foram tabulados e analisados usando o teste de Kaplan-Meier para análise de sobrevivência (p
= 0,05). Os resultados demonstraram 26% de infiltração bacteriana nas amostras. A técnica do cone único
apresentou uma infiltração de 30%, enquanto que a de condensação lateral infiltrou apenas 10%. Desta
forma podemos sugerir que a técnica de condensação lateral demonstrou ser mais eficiente, minimizando a
infiltração bacteriana.
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[1130] ESTUDO FUNCIONAL, HISTOPATOLÓGICO E MORFOMÉTRICO DO
USO DE GANGLIOSÍDEOS NA REGENERAÇÃO NERVOSA EM RATOS APÓS
AXONOTMESE.
NETO, J.C.1; JÚNIOR, V.A.2; VASCONCELOS, B.C.E.3.
1.ICB-UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL;
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e-mail:joaquimcelestino@icb.upe.br

Palavras-chave: REGENERAÇÃO NERVOSA; AXONOTEMESE; EFEITO DE DROGAS

O presente estudo teve o objetivo de avaliar de forma qualitativa e quantitativa a ação de gangliosídeos
(GM1, GD1a, GD1b e GT1b) em regeneração nervosa periférica, através de um modelo experimental funcional, histopatológico e morfométrico em animais. Noventa e seis ratos machos albinos (Rattus norvegicus
da família Muridae, da variedade Wistar) adultos jovens, tiveram seus nervos isquiáticos direitos esmagados
por 2 minutos com uma pinça hemostática. Os animais foram divididos em grupo experimental e controle.
Os animais do grupo experimental (n=48) receberam injeção subcutânea de gangliosídeos no dorso por um
período de 15 dias subseqüentes ao ato operatório, enquanto os animais do grupo controle (n=48), no mesmo
período, receberam solução fisiológica. Foi realizada avaliação funcional do índice isquiático (IFC), estudo
histopatológico e morfométrico para os grupos experimental e controle nos períodos de 8 (n=12), 15 (n=12),
30 (n=12) e 60 (n=12) dias. Baseado na metodologia empregada, foi possível concluir que: o uso de gangliosídeos em doses de ataque, por 5 dias, e manutenção, por 10 dias, promoveu melhora na capacidade
funcional do nervo isquiático; a utilização de gangliosídeos estimulou a proliferação das células de Schwann
e diminuiu a presença de células inflamatórias; os animais que fizeram uso de gangliosídeos obtiveram um
incremento da velocidade da maturação axonal.
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[934] INFLUÊNCIA DO PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO NA RESISTÊNCIA DE
UNIÃO DE NOVOS CIMENTOS RESINOSOS AUTO-ADESIVOS À DENTINA.
MEDEIROS, C.R.; BERNAL, C.C.; CAMPOS, J.P.; SILVA, R.B.; MONTES, M.A.J.R.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:carolcbernal@hotmail.com

recidivas. O objetivo da presente pesquisa foi o de analisar os casos de pacientes portadores de MO, traçando seu perfil de comportamento em relação às variáveis estudadas. Foi realizado um estudo retrospectivo no
período de julho de 1992 a julho de 2007 (15 anos), dos pacientes diagnosticados no Laboratório da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP, da Universidade de Pernambuco – UPE. Foram analisados os indicadores sexo, faixa etária, localização topográfica, presença ou não de
sintomatologia e tamanho das lesões, a partir de ficha própria de coleta de dados. A presente pesquisa foi
registrada no SISNEP sob o n? 135717/07. Observou-se discreta predileção pelo sexo masculino (53.3%),
pelas 2ª e 4ª décadas de vida (53.2%), pela maxila (53.3%) e em sua grande maioria se mostraram assintomáticos (73.4%). Encontrou-se diferença estatisticamente significante quando relacionados os indicadores
localização/sintomatologia (p=0,023), idade/sexo (p=0,003) e localização/tamanho das lesões (p=0,002). É
de fundamental importância que os perfis de comportamento dos MOs sejam traçados em diferentes regiões
a fim de se ter um maior conhecimento dos mesmos, otimizando, assim, seu tratamento.

[923] UMA REVISÃO DE 238 TUMORES ODONTOGÊNICOS BENIGNOS NO
RECIFE, BRASIL.
SANTOS, T.S.; AVELAR, R.L.; ANTUNES, A.A.; SILVA, E.D.O.; PEREIRA JÚNIOR,
E.D.; ANDRADE, E.S.S.
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:thiagost@terra.com.br

Palavras-chave: TUMORES ODONTOGÊNICOS; CLASSIFICAÇÃO; EPIDEMIOLOGIA

Os tumores odontogênicos são neoplasias que se desenvolvem exclusivamente na mandíbula e na maxila,
originando-se dos tecidos odontogênicos. Avaliar a incidência de tumores odontogênicos benignos na cidade
de Recife, Brasil e comparar com outros estudos da literatura mundial. Estudo de coorte transversal. O
material do estudo foi levantado a partir dos registros de pacientes com diagnóstico de tumores odontogênicos benignos, no período de janeiro de 1992 a março de 2007. Foram incluídos os casos de pacientes que se
enquadravam na Classificação Histológica da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2005. Foram analisados os indicadores gênero, faixa etária, localização topográfica, tipo histológico e presença de sintomatologia. Os tumores odontogênicos benignos constituíram 4,76% dentre todas as lesões biopsiadas dentro do
período estudado. A idade média dos pacientes foi de 30,7 anos, 57% dos pacientes eram do gênero masculino. O tumor odontogênico ceratocístico foi o tipo histológico mais prevalente (30%), seguido do ameloblastoma (23,7%). Quanto à presença de sintomatologia, 75,7% dos casos apresentaram-se assintomáticos.
Os tumores odontogênicos parecem ter discreta predileção pelo gênero feminino, pelas primeiras décadas de
vida, sendo mais freqüentes no osso mandibular e, na maioria apresentam-se assintomáticos.
SISNEP: 1375717/07

FP-023

[177] UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ODONTOLOGIA.
AMORIM, K.P.C.
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:amorimkarla@yahoo.com.br

Palavras-chave: ODONTOLOGIA; CONHECIMENTO CIENTÍFICO; PUBLICAÇÕES

Pesquisadores afirmam que é nas revistas científicas que se vê melhor e mais rapidamente a ciência que se
faz; é nelas que a comunidade pode avaliar a justa medida da pesquisa, precisa-se dizer o essencial, com
concisão, pois as páginas são limitadas. Atualmente, são publicadas mais de 600 mil revistas científicas em
todo o mundo. Dessa forma, este estudo objetiva realizar um mapeamento das temáticas abordadas por três
revistas odontológicas brasileiras, durante o período de 1990 a 2004. Articulamos uma abordagem quantitativa, estudando 2806 artigos, sendo classificados através do título e das palavras-chave. A análise do material
empírico revela que temáticas e assuntos diversos foram objeto das publicações; no entanto, alguns predominaram, enquanto outros apareceram de forma menos expressiva. As cinco temáticas mais abordadas referem-se às disciplinas técnicas e profissionalizantes, atingindo 52,73% das publicações. Concluímos que as
revistas têm um papel importante na formação profissional, pois são meios dinâmicos de divulgação do
saber e, desta forma, irão influenciar e nortear os pensamentos, as reflexões e as atitudes, moldando o fazer
odontológico. Esta pesquisa visa contribuir para a compreensão do processo de produção de conhecimento,
subsidiando a reflexão e estudos posteriores e também funcionando como parâmetro para o acompanhamento do pensar odontológico.
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[544] PREVALÊNCIA DE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR EM CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE.
PIRES ANDRADE DE MELO, K.C.; CAMPOS GUEDES, I.V.
ORTOGEO/CIODONTO, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:kaarlyecantarelli@yahoo.com.br
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Palavras-chave: MORDIDA CRUZADA; PREVALÊNCIA; MÁ-OCLUSÃO

Atualmente, existe uma tendência natural do mercado em simplificar os procedimentos restauradores. A in-

A mordida cruzada posterior caracteriza-se pela relação vestíbulo-lingual anormal dos dentes

trodução no mercado dos sistemas adesivos simplificados de 1 e 2 passos mostra essa tendência. Mais recentemente chegaram ao mercado nacional os cimentos resinosos auto-adesivos (“self-adhesives”), que dispensam
o uso do condicionamento ácido e/ou aplicação do agente de união, segundo os fabricantes. Este trabalho visa
avaliar a influência do pré-tratamento ácido na resistência de união de três cimentos auto-adesivos em dentina
através do ensaio de microcisalhamento, bem como observar o padrão de condicionamento e pH destes cimentos. Para tanto foram utilizados 30 incisivos bovinos divididos aleatoriamente em 6 grupos:G1 (Biscem); G2
(Biscem + ác. poliácrílico a 11,5%); G3 (Monocem); G4 (Monocem + ác. poliacrílico); G5 (Unicem) e G6
(Unicem + ác. poliacrílico). O pré-tratamento ácido não alterou significantemente a resistência de união ao
microcisalhamento em dentina. Conclui-se que o uso de um ácido fraco como agente condicionador em dentina
não melhora a resistência de união para os cimentos resinosos auto-adesivos.
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posteriores, apresentando diferentes etiologias. A literatura relata que, na maioria dos casos, esta má-oclusão
não apresenta auto-correção. A indicação de tratamento deve ser precoce ainda nas fases de dentaduras
decídua ou mista. Quando não tratada, a mordida cruzada posterior pode determinar a longo prazo, efeitos
deletérios sobre o crescimento e desenvolvimento dos dentes e maxilares. O objetivo dessa pesquisa foi o de
verificar a prevalência de mordida cruzada posterior em crianças institucionalizadas do município de Salgueiro – PE. A partir de uma amostra de 125 crianças, de ambos os gêneros, com idade de 07 a 12 anos, foi
observada clinicamente a presença de mordida cruzada posterior classificada em duas categorias: unilateral
(direita e esquerda) e bilateral. Os dados foram coletados em três escolas, por um único examinador e analisados pelo teste do qui-quadrado. Constatou-se que 24,8% das crianças apresentaram esta alteração oclusal.
A Mordida cruzada posterior bilateral apresentou 2,4% e a do tipo unilateral 22,4%, predominando a do lado
direito. Não houve significância estatística suficiente com relação ao sexo. A prevalência foi considerada
bastante elevada, nas crianças examinadas, fazendo-se necessária a implantação de programas de ortodontia
voltados ao tratamento desta má-oclusão.
FR: 153461
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[39] PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO E VIABILIDADE DE MACRÓFAGOS
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Palavras-chave: BIOCOMPATIBILIDADE; BIOMATERIAIS; RESINA COMPOSTA

Vários testes e relatos sobre a biocompatibilidade dos biomateriais já foram realizados. O constante lançamento
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[899] INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DE LUZ DE APARELHOS DE LED´S SOBRE
A INFILTRAÇÃO MARGINAL EM RESINA PARA DENTES CLAREADOS.
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Avaliou-se a influência de LED´s na infiltração marginal de resinas para dentes clareados. Em 40 terceiros

de resinas compostas fotoativadas com alterações na composição tem causado curiosidade aos pesquisadores
quanto ao comportamento biológico. O objetivo é avaliar o efeito da toxicidade e a viabilidade celular do compósito Esthet-xTM Dentsply, nos períodos de 12hs, 24hs, 48hs e 72hs após a fotoativação, em macrófagos alveolares
de ratos. Este estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asame (Lika) da Universidade Federal de Pernambuco. Foram confeccionados 20 corpos de prova (26,69mm2)
do Compósito Esthet-XTM Dentsply, matiz A3, fotoativadas conforme especificação do fabricante com aparelho
Fotoativador Demetron Optilux VCL 4 e intensidade luminosa de 500 miliwats. Formação aleatória de seis grupos
de estudo sendo dois controles e quatro contendo o compósito, (12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas) que foram
armazenados em tubos cônicos contendo 2 ml de meio de cultura (RPMI+SFB+ATB), e protegidos da luz e
depositados em ambiente refrigerado, decorridos os tempos previstos, os corpos de prova foram retirados do tubo
cônico e em seguida os extratos foram filtrados e armazenados em novos tubos estéreis e mantidos sob refrigeração até a realização dos testes (óxido nítrico e MTT), para comparação dos diferentes grupos, foi empregada a
análise de variância (ANOVA) para os dados paramétricos, (p<0,05), logo o Esthet-xTM não é uma fonte crônica
de liberação de substâncias químicas residuais, estando os valores dentro dos parâmetros previstos na literatura.
Conclui-se que a resina Esthet – XTM foi considerada mais citotóxica no grupo das 12 horas.

molares humanos realizou-se duas cavidades proximais, com margem em esmalte e dentina. Estes foram
divididos em grupos conforme o material restaurador empregada em: G1-Single bond/Filtek SupremeWE
(3M/ESPE); G2-Optbond solo Plus/Point4 XW (Kerr); G3-Masterbond/ Masterfil b0,5(Biodinâmica); G4Stae/ Glacier b (SDI); E divididos em dois subgrupos de acordo com os led´s utilizados: A-Radii (SDI) e BOptilight (Gnatus). Então foram restaurados, armazenados (24 horas/37ºC). Após o acabamento realizou-se
a termociclagem (500 ciclos) 5°C±5 e 55°C±5, impermeabilização e exposição à fucsina básica (0,5%/ 24
horas). Três examinadores avaliaram os dentes com lupa esteroscópica (2.0X). No grupo G3 houve diferença estatisticamente significante esmalte x dentina tendo a primeiro os melhores resultados quando se
utilizou o aparelho fotopolimerizador da Gnatus e para G4 o esmalte também demonstrou resultados significativos e melhores para os dois tipos de aparelhos polimerizadores. O teste de Mann-Whitney não mostrou
diferença entre os LED´s, exceto para G2, onde o grupo A teve piores resultados que o B. Conclui-se que,
para o grupo G2, a intensidade de luz de LED de baixa potência (B) determinou menores graus de infiltração
marginal.
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A

selecionados 80 terceiros molares, os quais foram aleatoriamente divididos em oito grupos de acordo com o
tipo de material e técnica restauradora empregada, sendo estes: G1- Single bond / Filtek Supreme WE (3M/
ESPE); G2- Optbond solo Plus/ Point 4 XW (Kerr); G3- Masterbond/ Masterfil b 0,5(Biodinâmica); G4Stae/ Glacier b (SDI); G5- Single bond / Filtek Supreme A3 (3M/ESPE); G6- Optbond solo Plus/ Point 4 A3
(Kerr); G7- Masterbond/ Masterfil A3 (Biodinâmica); G8- Stae/ Glacier A3 (SDI). Os espécimes foram
restaurados em seguida polimerizados com um LED de alta potência (LED Radii/SDI) e armazenados por 24
horas em estufa biológica. Os corpos de prova foram submetidos à ciclagem térmica (500 ciclos) 5°C ±5 e
55°C ±5 e foram expostos a fucsina básica a 0,5% por 24 horas. Quando se comparou as resinas de matizes
mais escura (A3) observou-se uma diferença significativa apenas para o grupo G8 apresentando os piores
resultados. No entanto, quando se comparou os grupos de mesmo fabricante com matizes clara e escura,
apenas nos grupos G4 X G8 verificaram-se resultados estatisticamente significantes, tendo a resina de cor
A3 o pior resultado. Pode-se concluir que, para a resina Glacier, os resultados do teste de infiltração apontaram que a resina de matiz clara permite um melhor selamento marginal.

s infecções buco-maxilo-faciais são complicações freqüentemente encontradas, podendo ser de etiologia
odontogênica ou não. O cirurgião-dentista está apto a conduzir o tratamento, o qual consiste em procedimento clínico-medicamentoso, cirúrgico ou associação de ambos. Observando elevada incidência, desenvolveuse o presente estudo no Hospital João Alves Filho, maior Unidade Hospital de Urgência e Emergência do
estado de Sergipe, realizando levantamento dos pacientes internados na unidade de doenças infecto-contagiosas e a nível ambulatorial no período de 1999-2004, com objetivo de avaliar dados de prevalência. Foram
analisados retrospectivamente 128 prontuários, avaliando as seguintes variáveis: tipo de infecção, etiologia,
gênero, idade, procedência, tratamento, período de internação e evolução clínica. Abscesso facial foi a infecção mais freqüente (56%), predominantemente odontogênica (64%). O gênero masculino foi mais acometido (57%), 21 anos foi a idade média e 60% tinham procedência interiorana. O tratamento predominante foi
o terapêutico (67%). O período médio de internação foi de 6 dias, evoluindo em 93% dos casos para alta
hospitalar. Os resultados obtidos fundamentam ainda mais a literatura, tendo a etiologia odontogênica, como
a mais freqüente. O tratamento terapêutico-cirúrgico, apesar de não ter sido o predominante, é o de escolha,
pois obtém resultados satisfatórios em menor período de tempo.
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O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência da cor da resina composta na infiltração marginal. Foram

[748] INFLUÊNCIA DE MATERIAIS RESTAURADORES NA INTERPRETAÇÃO
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PEDROSA, R.F.1; BRASILEIRO, I.V.2; KHOURY, H.J.3; SILVEIRA, M.M.F.4.
1,4.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE,
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O benefício da informação das imagens no diagnóstico de lesões de cáries é inquestionável na odontologia,
sendo este realizado baseado no julgamento e interpretação dos achados pelo observador. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência de materiais restauradores na interpretação de imagens de restaurações classe II
na radiografia e em dois sistemas digitais (CCD e Digora). Foram utilizados 100 dentes terceiros molares
hígidos, preparados e restaurados, de modo que cada dente possuísse apenas uma restauração ocluso-mesial ou
ocluso-distal. Os dentes foram divididos em 5 grupos; 1, 2, 3 e 4 receberam uma camada de resina flow Natural
Flow®, Filtek Flow, Tetric Flow® e Protect Liner F®, respectivamente, ficando o material a 0,5 mm da união
amelodentinária. Os 5 grupos foram restaurados com a resina Filtek Supreme®. Os dentes foram radiografados
pela técnica interproximal nos sistemas convencional e digitais. As imagens foram avaliadas subjetivamente de
forma individual, com intervalo de três dias para cada sistema, por 5 examinadores, os quais desconheciam os
materiais utilizados. O valor de Kappa foi igual a 0,14, indicando uma concordância fraca entre os examinadores. O grupo 4 apresentou-se com o maior falso-positivo, enquanto o grupo 3 com o menor falso-positivo.
Concluiu-se que os materiais usados como base interferiram significantemente na interpretação de imagens
compatíveis com lesões de cáries secundárias nas restaurações.
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D

e acordo com o ultimo levantamento epidemiológico do Ministério da Saúde, em média, uma criança
brasileira de 3 anos ou menos já possui, pelo menos, um dente com experiência de cárie dentária (ceod=1,1). Aos 5 anos esta média aumenta para quase 3 dentes atacados (ceo-d=2,8). Com esta pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética da UNIGRANRIO, CAAE 1633.0.000.317-07, foi possível conhecer a população
estudada e elaborar um projeto de promoção de saúde bucal para os pré-escolares da rede pública. Analisar
a prevalência da cárie dentária a partir da interpretação do Índice ceo-d em pré-escolares das creches municipais. O projeto Sorria Bairro-Escola iniciou-se em julho de 2007, e efetuou o levantamento epidemiológico
e as necessidades de tratamento de todos os alunos (609) matriculados em todas as creches municipais (14),
na faixa etária compreendida entre 2 e 5 anos de idade, a partir de exames clínico-odontológicos realizados
nos próprios estabelecimentos de ensino. Encontraram-se 37,4% dos alunos com ceo-d diferente de zero e o
Índice médio foi de 1,5. O componente cariado foi responsável por 90,4% do Índice, sendo o componente
extraído responsável por 8,2% e o obturado por 1,4%. Há necessidade de implantação de projetos de Odontopediatria Social, pois foi constatada a falta de acesso aos serviços odontológicos, além do fenômeno da
polarização.
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O

bservando a alta incidência das fraturas faciais, foi realizado o presente estudo no serviço de Cirurgia
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do setor de Trauma da maior Unidade Hospital de urgência e
emergência, Hospital Governador João Alves Filho, referência em traumatologia do estado de Sergipe,
objetivando avaliar os dados de prevalência dos pacientes portadores de tais injúrias. As seguintes variáveis
foram estudas: gênero, faixa etária, etiologia das fraturas, diagnóstico, sendo obtidos através da análise
retrospectiva de 293 prontuários do período de 2002 a 2004. Observou-se que dos 293 pacientes portadores
de fraturas faciais, 252 (86%) eram do gênero masculino, sendo a faixa etária mais freqüente de 21 a 30
anos (40,60%). Em 190 casos (64,85%) os pacientes eram procedentes do interior. A principal etiologia
foi acidente automobilístico, com 54 casos (18,5 %). Em 91 casos (31%) a mandíbula foi o osso mais
freqüentemente fraturado dentre os casos analisados. Ao final da pesquisa, concluímos que os pacientes
mais acometidos eram do gênero masculino, de faixa etária de 21 a 30 anos, sendo a procedência interiorana
a de maior freqüência. O diagnóstico na maioria dos casos foi fratura de mandíbula, sendo o acidente
automobilístico a etiologia de maior prevalência. Esta pesquisa embasa ainda mais os inúmeros estudos
sobre fraturas de face em nosso país.
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A

relação do canal mandibular aos ápices dos dentes inferiores é de grande importância prática. Vários
procedimentos cirúrgicos nos dentes inferiores apresentam possibilidade de complicações ao canal mandibular e seus componentes. A exérese dos terceiros molares inferiores é um dos procedimentos mais comuns em
cirurgia oral e é freqüentemente associado a complicações. Uma dessas complicações é a disestesia do nervo
alveolar inferior ou perda da percepção sensorial. Este risco de complicações está associado à proximidade do
canal mandibular ao ápice do terceiro molar. Devido a grande variação anatômica desta relação este estudo
teve por objetivo avaliar a topografia do canal em relação aos ápices dos molares inferiores, medindo a
distância entre a cortical superior do canal em relação aos ápices dos molares e determinando a localização do
canal mandibular no sentido vestíbulo-lingual. O estudo foi realizado em vinte mandíbulas adultas doadas
pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana- EMLURB / PE. Foram realizadas tomografias convencionais
das áreas dos molares inferiores. Foi determinada a localização do canal mandibular no sentido vestíbulo –
lingual. Na maioria dos casos o canal mandibular era vestibular aos ápices dos dentes. O nível da cortical
superior do canal da mandíbula apresentava-se normalmente abaixo do ápice radicular dos molares (82%)
ocorrendo 4 (8%) casos onde este nível ficaria no mesmo nível do ápice e 5 (10%) casos acima do nível do
ápice. A média das medidas abaixo do ápice foi mais elevada entre os primeiros molares( 8,21mm) e menos
elevada entre os terceiros molares(4,48mm). Estes resultados comprovam a presença vestibular do canal
mandibular em relação aos ápices dos terceiros molares e que a borda superior do canal da mandíbula está
próxima aos terceiros molares inferiores e a distância aumentada aos primeiros molares.
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Os traumas faciais produzidos por armas brancas são muito freqüentes nas grandes emergências, requerem
cuidados especiais no que se refere ao diagnóstico e tratamento, principalmente por ser a face uma das
mais nobres regiões do corpo, e através disto foi realizado um estudo com apresentação de casos atendidos
em nossos plantões das segundas-feiras noite e sextas-feiras dia do Hospital da Restauração (prontosocorro), Recife / Pernambuco / Brasil. Esboçar e caracterizar os tipos de lesões faciais provocadas
por arma branca e evidenciar de forma quantitativa e qualitativa a sua atuação na região do nordeste
brasileiro. Realizou-se um estudo retrospectivo entre 8.759 pacientes atendidos no Hospital da
Restauração (Pronto-Socorro), em Recife, Pernambuco, entre 17 de abril de 1998 e 20 de março de
2002, nos plantões das segundas-feiras noite e sextas-feiras dia, com o objetivo de determinar a
prevalência de pacientes com trauma de face. Destes, 4.548, determinou-se fatores como: etiologia,
tipo de agressão física, entre outros. Das lesões faciais causadas por agressão física (1.048), estão as
produzidas por arma branca atuantes em 123 (11,7%) pacientes. Apesar de fazerem parte de 2,7% dos
traumas de face, as lesões faciais produzidas por arma branca estão presentes nas unidades de trauma
e requerem atenção especial dos profissionais da área.
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O estado geral do periodonto de paciente submetido ao tratamento antineoplásico é um importante

indicador do prognóstico, pois esse torna os pacientes altamente susceptíveis a osteonecrose química ou
por radiação havendo maior probabilidade de infecção por meio das estruturas periodontais. O objetivo
deste estudo é avaliar a prevalência de doença periodontal em pacientes submetidos a tratamento
antineoplásico no Centro de Oncohematologia de Pernambuco do Hospital Universitário Oswaldo Cruz
(CEONHPE / HUOC). Para a avaliação da condição periodontal aplicou-se o índice de Alterações
Gengivais – AG, registrado durante o exame da cavidade oral, onde foram analisadas as características
do tecido gengival através de exame visual, e pela divisão da boca em sextantes. Os códigos utilizados
foram: código 0 para a ausência de sangramento, código 1 para sangramento em três ou mais dentes, e
código 9 quando o exame não pôde ser aplicado. A amostra foi composta por 39 pacientes, na faixa etária
entre 1 a 19 anos, sendo 53,85% do gênero masculino e 46,15% do feminino. Desses 39 pacientes, 33
corresponderam ao código 0, e 6 ao código 1, o que corresponde a 84,61% e 15,38%, respectivamente.
Dessa forma, é de suma importância que o cirurgião-dentista esteja inserido e capacitado para atuar
como promotor de saúde bucal, reduzindo assim, a morbi-mortalidade nesses pacientes.
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Este trabalho objetivou avaliar histologicamente, através da microscopia de luz, a ação da Laserterapia

Em pacientes sob tratamento antineoplásico, a resposta clínica pulpar a cárie, trauma e procedimentos

(AsGaAl, 830nm, 40mW, CW, 16J/cm2 por sessão) no reparo ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de
ratos da raça Wistar albinos (ambos os gêneros), submetidas a -Matriz orgânica). Feridas®implante de
osso bovino liofilizado (Gen-ox ósseas padronizadas (3mm2) foram criadas no fêmur de 27 animais,
divididos em tres grupos: Grupo I (controle ? 9 animais); Grupo II +® – 9 animais); Grupo III (Experimental Gen-ox®(Experimental Gen-ox Laser ? 9 animais). O grupo experimental Laser, recebeu sete
irradiações com intervalos de 48h, sendo a primeira imediatamente após o ato cirúrgico. A dosimetria
utilizada foi de 16J/cm2 por sessão, divididos em quatro pontos de 4J/cm2. Os períodos de sacrifício
foram de 15, 21 e 30 dias. Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que nas feridas cirúrgicas
irradiadas, foi evidenciado histologicamente uma maior concentração de fibras colágenas no inicio do
período (15 dias) e uma maior neoformação óssea, apresentando um trabeculado mais denso e organizado
no final do período (30 dias), quando comparadas com os grupos que não foram irradiados. Conclui-se,
portanto, que a Laserterapia resultou em efeito de biomodulação positiva, sobre o processo de reparo
ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos, com implante de osso bovino liofilizado (matriz orgânica).

dentários estão comprometidos, resultando no agravamento do quadro. O objetivo deste estudo é verificar
e analisar a prevalência de cárie dentária em pacientes sob tratamento antineoplásico no Centro de
Oncohematologia de Pernambuco do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (CEONHPE / HUOC). Foi
utilizado, para crianças até 7 anos, o Índice de dentes cariados, com indicação de extração e obturado (ceod), e para crianças a partir de 8 anos o Índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D). Tal índice
foi obtido através da inspeção visual em ambiente hospitalar. A amostra foi composta por 39 pacientes, na
faixa etária entre 1 a 19 anos, sendo 53,85% do gênero masculino e 46,15% do feminino. Dos 39 pacientes,
11 foram calculados o ceo-d, e 28 o CPO-D. O CPO-D médio foi de 4,5 e o ceo-d, 4,72 sendo que o
componente cariado é responsável por 66,66% e 73,07%, respectivamente. Comparando esses resultados
com o SBBrasil 2003, verifica-se que estão acima do encontrado no levantamento de 2003 para a faixa
etária correspondente. Logo, é necessário que haja uma maior participação e a integralização do cirurgiãodentista na equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento antineoplásico, pois o agravamento de
complicações orais pode levar a um aumento da morbidade e até a interrupção do tratamento.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar φhistologicamente a eficácia da Laserterapia (AsGaAl, 830nm,

A hepatite viral representa uma importante causa de morbi-mortalidade no Brasil e os profissionais de

40mW, CW, ~0,6mm) no reparo ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos (Wistar albinos), submetidas
a implante de proteínas morfogenéticas ósseas – BMPs), associadas à membrana biológica de osso
bovino®(Gen-pro ). Feridas ósseas padronizadas (2mm2) foram criadas no fêmur®(Gen-derm de 36
animais, divididos em três grupos: Grupo I (controle ? 12 animais); Grupo II (Experimental BMPs +
Membrana ? 12 animais); Grupo III (Experimental BMPs + Membrana + Laser ? 12 animais). O grupo
experimental Laser, recebeu sete irradiações com intervalos de 48h, sendo a primeira imediatamente
após o ato cirúrgico. A dosimetria utilizada foi de 16J/cm2 por sessão, divididos em quatro pontos de 4J/
cm2. Os períodos de foram de 15, 21 e 30 dias. Foi observada nas feridas cirúrgicas irradiadas a presença
de uma maior concentração de fibras colágenas no inicio do período (15 dias), no meio do período ainda
nos grupos com implante de BMPs, uma maior neoformação óssea com trabeculado mais denso e
organizado no final do período (30 dias), quando comparadas com os grupos não irradiados. Conclui-se
que a Laserterapia resultou em efeito de biomodulação positiva, sobre o processo de reparo ósseo de
feridas cirúrgicas em fêmur de ratos, com implante de proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) associadas
à membrana biológica.
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saúde apresentam um risco maior de contraí-la. Em virtude desse fato, foi realizada uma pesquisa cujo
objetivo era analisar o conhecimento dos estudantes de odontologia da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) sobre a hepatite viral. Para coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas sobre a
patogenia e formas de proteção. A amostra foi composta por 154 alunos, distribuídos do 1° ao 8° períodos
do curso. Ao serem questionados sobre os tipos de hepatite conhecidos, 89% mencionaram a hepatite A,
76% a B, 67,5% a C e 11,7% a D. Quanto à etiologia da hepatite B, 93,3% dos estudantes citaram vírus
e 5,4% bactérias. Perguntou-se ainda se os alunos haviam recebido orientação sobre equipamentos de
proteção individual (EPI) e 54% deles responderam positivamente. Os estudantes que afirmaram não
terem recebido essa orientação (38,7%), pertenciam aos 1°, 2º ou 3° períodos. Sobre os EPIs utilizados,
pode-se constatar que todos os estudantes (100%) que realizavam atendimento clínico, utilizavam luva e
máscara, 94,6% óculos e gorro e 78,4% avental. Os resultados revelaram que embora exista um
conhecimento crescente sobre a hepatite viral associado ao período cursado, muitos alunos desconhecem
as características clínicas dessa infecção e alguns não utilizam os EPIs adequadamente, mesmo sob
monitoramento.
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A má oclusão é uma alteração do crescimento e desenvolvimento que afeta a oclusão dental considerada

Palavras-chave: EXCESSO DE MATERIAL RESTAURADOR; PERIODONTO; INFLAMAÇÃO GENGIVAL

problema de saúde pública, pois apresenta alta prevalência. Por outro lado a presença de sinais e sintomas
da Disfunção Têmporo-mandibular (DTM) em jovens relatado na literatura interfere na qualidade de
vida, na interação social e no bem-estar psicológico. Determinar a prevalência da má oclusão em
jovens universitários e verificar a associação entre tipo de má oclusão e presença de sinais e sintomas
de DTM. Realizou-se um estudo cuja amostra foi constituída por universitários com idades entre 18 e
33 anos, matriculados na disciplina de Introdução ao Estudo da Oclusão (UNIT). Os dados foram
obtidos mediante exame clínico bucal, prontuário e avaliação dos modelos. Para se verificar a
variabilidade diagnóstica intra-examinador, foi dividido em 2 etapas. Na 1ª, as examinadoras conferiram
os preenchimentos dos dados nos prontuários. Na 2ª, o exame clínico e a análise dos moldes, alterando
as ordens das examinadoras. Dos 33 alunos pesquisados somente 31 preencheram o prontuário. Dos
31 somente 22 concluíram os modelos de estudo com montagem confiável em articulador semiajustável. 100% da amostra apresentaram algum tipo de má oclusão; Os sinais e sintomas de DTM
somente foram percebidos pelos portadores durante as realizações da pesquisa.

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de demonstrar como restaurações do tipo Classe
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II, que se apresentam com excesso de material restaurador, podem interferir no periodonto. A pesquisa
de campo foi realizada na Clínica de Periodontia e na Clínica Integrada, no Departamento de Odontologia
da Universidade Federal de Sergipe. Examinaram-se 21 pacientes, que apresentavam dentes com
restaurações do tipo Classe II. Foi feita sondagem nas unidades com excesso de material, sendo anotados
o tipo de material restaurador, a localização da margem da restauração, o código do PSR, a presença de
biofilme, sangramento e recessão gengival. Os dados coletados pelo exame clínico foram registrados em
ficha, sendo feita posteriormente análise estatística. Os resultados foram expostos em tabelas que informam
os valores absolutos e índices de porcentagem. Percebeu-se que o excesso de material restaurador está
relacionado à inflamação gengival (60,46%). Sendo que as margens subgengivais apresentavam índices
altos de inflamação (33,33%), recessão gengival (53,85%) e código 3 do Registro Periodontal Simplificado
(46,15%). Assim, a partir deste estudo enfatiza-se a idéia de que a remoção do excesso de material
restaurador seja parte do tratamento periodontal, pois esses excessos constituem fatores de retenção de
placa bacteriana, dificultando o controle de placa pelos procedimentos de higiene habituais.
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Este estudo objetivou determinar a prevalência e tipo de DTM em pacientes com hemofilia. Teve como

Estudos realizados atualmente têm relacionado a doença periodontal como fator de risco para o

delineamento de estudo analisar 25 pacientes portadores de hemofilia, examinados na Associação
Pernambucana de Hemofílicos. Como critério de inclusão, foram considerados pacientes portadores de
Hemofilia A e B, que aceitaram participar da pesquisa. Tendo como critério de exclusão, desconsiderar
os que não aceitaram participar da pesquisa, os que possuem diagnóstico de artrite reumatóide, portadores
de distúrbios emocionais ou neurológicos e aqueles que não conseguiram responder corretamente o
questionário. Foram aplicadas entrevistas, no qual se obteve dados de identificação do paciente, tipo de
hemofilia, sua gravidade, a presença e o grau de DTM, a função mandibular e nível de comprometimento
articular, além da avaliação clínica das DTM e nível de comprometimento articular. Os resultados revelaram
que 20% dos pacientes apresentaram algum grau de DTM, dos quais 80% representaram disfunções
leves, a média da abertura bucal e protusão mandibular foi de 45 e 3,5 milímetros, respectivamente, e o
estalido articular foi observado em 40% da amostra. Conclui-se que a prevalência de DTM em pacientes
hemofílicos é significativa, porém de manifestação leve, não alterando a função mandibular.

FA-011

[88] ESTUDO DAS ALTERAÇÕES PERIODONTAIS EM PACIENTES GRÁVIDAS
ATRAVÉS DO PSR E AVALIAÇÃO DOS BEBÊS QUANTO AO PESO E PREMATURIDADE.
ARAÚJO, C.S.R.; OLIVEIRA, R.L.B.; DANTAS, E.M.C.; FERREIRA, J.R.C.; ROCHA,
B.M.; FORTES, T.M.V.
UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:cati_aju@hotmail.com

Palavras-chave: DOENÇA PERIODONTAL; REGISTRO PERIODONTAL SIMPLIFICADO; NASCIMENTO DE BEBÊS PREMATUROS

A doença periodontal tem como fator etiológico primário o biofilme dental,sendo agravada por fatores

locais e sistêmicos.A gravidez agrava a inflamação no periodonto tornando a gengiva mais susceptível
ao processo inflamatório.Estudos mostram que a periodontite pode ser responsável pelo nascimento de
bebês pré-maturos de baixo peso.Esta pesquisa faz então,uma avaliação da saúde periodontal de pacientes
grávidas através do REGISTRO PERIODONTAL SIMPLIFICADO.Foi desenvolvida no Posto de Saúde
Celso Daniel,Aracaju/SE e no ambulatório de Periodontia do Hospital Universitário,verificando se
realmente há um agravo da saúde periodontal em gestantes e acompanhando o nascimento dos bebês.Foram
utilizadas 10 sondas preconizadas pela OMS.Os terceiros molares foram desconsiderados.Foram analisadas
24 gestantes de 15 a 41 anos num total de 133 sextantes:02,25%apresentavam código 0;61,65% código
1;23,31% código 2;07,52% código 3;05,27% código 4.Avaliamos também o nível de higiene bucal e o
sangramento à escovação:47,06% das gestantes relataram sangramento à escovação,através de
questionário,das quais 35,30% já o percebiam antes da gravidez.Concluímos que a saúde periodontal das
gestantes examinadas não foi grave em relação ao que diz a literatura e não houve nenhum parto prematuro.

FA-012

[90] AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS HÁBITOS DE HIGIENE ORAL E
CONDIÇÕES CLÍNICAS ENTRE MÃES E FILHOS.
ARAÚJO, C.S.R.; FERREIRA, J.R.C.; FORTES, T.M.V.; DANTAS, E.M.C.;
GUIMARÃES, R.S.
UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:cati_aju@hotmail.com

desenvolvimento de doenças sistêmicas, em especial as cardiovasculares. Esta pesquisa teve por objetivo
investigar a prevalência da doença periodontal em pacientes cardiopatas atendidos nas redes pública e
privada dos municípios de Campina Grande e São Sebastião de Lagoa de Roça – PB. A amostra foi
composta por 111 indivíduos cardiopatas, que responderam uma ficha clínica e foram submetidos a
exame clínico periodontal, utilizando o Índice Periodontal Comunitário e o Índice de Perda de Inserção
Periodontal. Os resultados indicaram um elevado relato de perda dentária por doença periodontal. Do
total da amostra, 65% dos pacientes apresentaram diagnóstico conclusivo de gengivite, e 20%, sugestivo
de periodontite. Para os pacientes com gengivite, a cardiopatia mais predominante foi a Insuficiência
Cardíaca, enquanto para os pacientes com diagnóstico sugestivo de periodontite, a cardiopatia mais
preponderante foi a Angina pectoris. As alterações cardíacas para a população de pacientes com periodonto
saudável constituem apenas 4,6% do total de alterações constatadas na amostra. De fato, a doença periodontal parece representar um fator predisponente ao desenvolvimento e/ou à exacerbação de doenças
cardiovasculares, razão pela qual se aconselha o acompanhamento especial de pacientes cardiopatas por
cirurgiões-dentistas.

FA-015

[713] CARACTERÍSTICAS DO PH E FLUXO SALIVAR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA.
FERRAZ, A.A.; ANTAS, C.F.; SOBRAL, A.P.V.; SOUZA, G.F.M.
FOP – UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:a3ferraz@hotmail.com

Palavras-chave: SALIVA; QUIMIOTERAPIA; CRIANÇA

Avaliar as características físico-químicas da saliva em pacientes oncológicos pediátricos submetidos à

quimioterapia. As características salivares foram avaliadas através da mensuração do fluxo e do pH. A
sialometria foi realizada sem e com estimulação química através do ácido cítrico a 2,5%. O fluxo salivar
de cada paciente foi medido em mililitros. O pH foi mensurado utilizando fita de pH Universal 0-14
através do chumaço de algodão obtido na sialometria sem estímulo. O fluxo salivar sem estímulo de
65,2% dos pacientes se apresentou dentro dos valores normais, entretanto, 34,8% pacientes apresentaram
fluxo salivar menor ou igual a 0,1ml/min, abaixo dos níveis normais. Quando estimulado, 69,6% pacientes
apresentaram fluxo salivar abaixo dos níveis normais, 30,4% se encontram dentro dos níveis normais.
39,13% dos pacientes apresentaram pH 7.0, 30,43% pacientes pH 6.0, 17,40% pacientes pH 5.0 e 13,04%
pacientes pH 8.0. O fluxo salivar sem estímulo não é influenciado pela quimioterapia, porém, o fluxo
salivar com estímulo sofre diminuição, tanto na fase ativa quanto na fase de repouso. O pH salivar não é
influenciado pela quimioterapia em nenhuma fase do tratamento antineoplásico.

FA-016

[733] PERFIL DO COMPORTAMENTO DO CÂNCER DE BOCA DE ACORDO COM
O SEXO E IDADE: UM ESTUDO DE 20 ANOS.
RAMOS, B.A.; ANTUNES, A.A.; CARVALHO, R.W.F.; CAMPOS, G.J.L.; AVELAR,
R.L.; ANDRADE, E.S.S.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:b_azoubel@hotmail.com

Palavras-chave: HIGIENE ORAL; RELAÇÃO MÃE/FILHO; GENGIVITE

Palavras-chave: CÂNCER DE BOCA; PERFIL EPIDEMIOLÓGICO; PREVALÊNCIA

A doença periodontal atinge todas as idades,tendo como fator etiológico primário o biofilme dental.A

Introdução: No Brasil, o câncer de boca é o oitavo tipo mais freqüente entre os homens e o nono entre as

higiene oral torna-se imprescindível para a prevenção de tratamento dessa patologia,necessitando da
utilização da escova e fio dental.Estudos realizados indicam que a mãe é uma das principais responsáveis
pela transmissão de hábitos para seu filho.Esta pesquisa faz então,uma avaliação dos hábitos de higiene
oral de mães/filhos tendo como conseqüência saúde e doença periodontal.Foi desenvolvida no ambulatório
de Odontopediatria do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe,avaliando 40
pares de mães/filhos,sendo que 25 filhos eram do gênero masculino e 15 do gênero feminino.Os resultados
mostraram que houve uma maior predominância de escovações dentárias diárias >= 3 entre mães e filhos
25 (62,50%).Dos 40 pares mães/filhos 18 (45,00%) concordavam com a prática do uso de fio dental e 13
(32,50%)pelo não uso.Quanto a presença de biofilme dental,ficou constatada uma associação igual em
32 pares mães/filhos.Com relação à saúde gengival dos pesquisados foi observada uma maior prevalência
de gengivite entre mães/filhos,ausência de mães com saúde gengival e filhos com periodontite.Concluise,portanto,que existe uma relevância da transmissão de hábitos de higiene oral da mãe para o filho no
que se refere ao uso da escovação e do fio dental.

20

mulheres e suas taxas de incidência e mortalidade vêm aumentando, sendo consideradas das mais altas
do mundo. Objetivo: Relatar o perfil epidemiológico do câncer bucal em pacientes atendidos e tratados
em serviço de referência na cidade do Recife/PE. Metodologia: Através de um estudo retrospectivo, no
período de janeiro de 1983 a janeiro de 2003 (20 anos), relatar o perfil epidemiológico do câncer bucal
em pacientes atendidos e tratados no Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP/PE. Foram analisados os
indicadores sexo, faixa etária e incremento anual de casos. Resultados: Do total de 828 casos (100.0%),
ocorreu um aumento na proporção do número de casos de câncer de boca em mulheres com o passar dos
anos, com uma proporção de 1:3 a 1:1 em relação ao sexo masculino. Concernente à idade, a 6ª e 7ª
décadas de vida foram as mais prevalentes (214 e 243 casos, respectivamente). Conclusão: É evidente o
aumento da incidência do câncer bucal em indivíduos do sexo feminino com o passar dos anos, bem
como sua ocorrência em faixas etárias cada vez mais jovens, em conseqüência da maior exposição dos
indivíduos aos fatores de risco para o câncer bucal.
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[746] PÊNFIGO VULGAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
COSTA, M.C.S.G.Á.; SOBRAL, A.P.V.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:milenachristine@yahoo.com.br
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[540] IDENTIFICAÇÃO DE SENTIMENTOS E EMOÇÕES ESPECÍFICOS EM MUTILADOS FACIAIS APÓS ONCOCIRURGIAS.
VALE, E.B.; ARRUDA, R.C.; SOUZA, J.A.; CARDOSO, S.O.; DÁLIA, R.C.S.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edivaniavale@yahoo.com.br

Palavras-chave: PÊNFIGO VULGAR; REVISÃO SISTEMÁTICA; LESÕES MUCOCUTÂNEAS

O pênfigo vulgar é uma condição auto-imune caracterizada pela produção anormal de auto-anticorpos

dirigidos contra uma glicoproteína constituinte dos desmossomas, formando uma fenda no epitélio. Isso
resulta em bolhas na pele e/ou mucosas. Esta revisão sistemática pretende avaliar a prevalência de lesões
concomitantes em pele e mucosa oral. Para tanto foram realizadas pesquisas através da MEDLINE,
BBO, SCIELO, LILACS e Biblioteca Chochrane. Foram identificadas 533 publicações em português,
inglês e espanhol entre os anos de 1986 a 2006. Os textos foram selecionados com base em critérios
preestabelecidos pelos pesquisadores, tendo sido incluídos aqueles com estudos randomizados e não
randomizados, cegos ou duplos cegos abordando as lesões de pênfigo concomitantes em pele e em mucosa bucal e excluídos os artigos os quais abordassem apenas as lesões orais do pênfigo ou apenas suas
lesões cutâneas. Foram selecionados 6 trabalhos, porém 5 foram excluídos por não atenderem a todos os
critérios. Para esta revisão sistemática, apenas 1 artigo foi incluído. Os examinadores analisaram ainda
as referências dos trabalhos incluídos para identificar aqueles potencialmente relevantes que pudessem
ser acrescentados nesta revisão sistemática. Nenhum trabalho foi adicionado. Por essa revisão sistemática,
verificou-se uma baixa prevalência de lesões simultâneas em pele e mucosa oral.
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[749] AMELOBLASTOMA: AVALIAÇÃO CLÍNICA, RADIOGRÁFICA E HISTOLÓGICA DE 47 CASOS.
SILVA, K.F.F.B.1; BRITO, A.R.M.2; ANJOS, E.D.3; PEREIRA, J.C.4; PEREIRA, C.U.5;
CARVALHO, R.W.F.6.
1,2,6.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO,
CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 3,4.UNIT, ARACAJÚ, SE, BRASIL; 5.UFS, ARACAJÚ,
SE, BRASIL.
e-mail:kelinhafabiola@hotmail.com

Palavras-chave: TUMORES ODONTOGÊNICOS; AMELOBLASTOMA; CLÍNICOPATOLÓGICO

O ameloblastoma é o tumor odontogênico de origem epitelial mais freqüentemente encontrado,

apresentando, do ponto de vista clínico, três tipos: sólido, unicístico e o periférico. No presente trabalho,
foi realizado um estudo clínicopatológico de 47 casos de ameloblastomas diagnosticados no Serviço de
Anatomia Patológica da UFRN, no período de 1970 a 2000. Deste total, 48,9% eram do gênero masculino.
A idade média foi de 37,9 anos. A raça predominantemente foi a branca (62,2%). A localização anatômica
predominante foi a mandíbula (95,5%), comumente envolvendo a região de corpo (90,7%). O tipo sólido
predominou com 85,1% dos casos. De acordo com o aspecto radiográfico, o multilocular apresentou-se
em 52,5% dos casos e o unilocular em 47,5%. Com relação ao padrão histológico presente nas 40 lesões
do tipo sólido, 32,5% apresentava padrão plexiforme, 30%, folicular, 10%, desmoplásico, o acantomatoso
e o de células basais 5%, e o de células granulosas 2,5%. O tipo de tratamento instituído variou, sendo
informado: marsupialização, excisão local, enucleação com curetagem e a ressecção. Verificamos que os
dados obtidos estão em acordo com a literatura pertinente, e que o padrão plexiforme acomete mais
pacientes jovens que os demais arranjos histopatológicos, podendo ser tratado de forma mais conservadora,
enfatizando a necessidade de acompanhamento criterioso e de longo prazo para todos os pacientes.

FA-019

[1112] ESTIMATIVA DA IDADE ÓSSEA POR MEIO DA MATURAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO TERCEIRO DEDO.
SILVA, A.L.1; SILVA, E.M.L.2; ACIOLI, M.L.3; PASSOS, W.T.4; QUAGLIATTO, D.C.M.5.
1,2,3,4.CESMAC, MACEIÓ, AL, BRASIL; 5.CENTRO DE ESTUDOS ODONTOLOGICOS SL MANDIC, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
e-mail:ayallalima2@hotmail.com

Palavras-chave: CÂNCER; MUTILAÇÃO FACIAL; SENTIMENTOS

Pacientes portadores de deformidades faciais em decorrência de oncocirurgias experimentam altos

níveis de angústia, ansiedade, depressão, vergonha e baixa auto-estima, especialmente após a fase pósoperatória. O presente estudo, realizado no Hospital do Câncer de Pernambuco, teve por objetivo
identificar sentimentos e emoções específicos em pacientes com seqüelas faciais visíveis devido ao
câncer. Como metodologia utilizou-se um formulário para obtenção de dados sócio-demográficos e
médicos dos pacientes, assim como um roteiro para as entrevistas. A partir de uma amostra de 50
pacientes de baixa renda e pouca escolaridade, nossos resultados evidenciaram que a vida afetiva deles
ficou comprometida pela cirurgia mutiladora, com predominância de sentimentos negativos, a exemplo
de medo, tristeza, vergonha, desgosto, angústia e culpa. Em relação à experiência de dor, enquanto
sentimento de valência negativa, a dor física crônica se sobrepôs a outros tipos de dor tais como:
psíquica, social ou espiritual. Quanto aos sentimentos positivos, predominou a alegria de ter sobrevivido
à cirurgia, apesar da mutilação facial visível. Levando-se em consideração o núcleo temático abordado,
os autores concluem que compreender melhor a vida emocional dos mutilados faciais por oncocirurgias
é essencial para ajudá-los no seu processo de reabilitação biopsicossocial.

FA-022

Palavras-chave: PERDA DO GLOBO OCULAR; EPIDEMIOLOGIA; VIOLÊNCIA URBANA

No contexto da Odontologia, conhecer os fatores de risco para atos violentos que apresentem repercussões

biopsicossociais é essencial para que medidas preventivas e tratamentos oportunos sejam efetivados.
O objetivo do presente estudo retrospectivo e quantitativo, consiste em determinar a prevalência de
perdas do globo ocular por agressões físicas e armas a partir de prontuários de pacientes mutilados
faciais da Clínica de Prótese Buco-Maxilo-Facial da UFPE. A partir de uma amostra de 232 pacientes
reabilitados, nossos resultados evidenciaram que 60,3% eram do sexo masculino e 39,7% do feminino,
com predomínio de jovens e adultos de até 60 anos (69,8%). Quanto à procedência, 61% dos pesquisados
eram do Recife e da Região Metropolitana do Recife (RMR). A violência urbana foi responsável por
29,7% dos casos de cegueira e perda do globo ocular no sexo masculino versus 12,2% no feminino. Os
casos de agressões com armas de fogo foram mais freqüentes do que com uso de armas brancas, 60%
e 15%, respectivamente. Os casos de cegueira e perda do globo ocular por armas de fogo foram mais
freqüentes em pacientes da cidade do Recife e RMR. Quanto aos espaços sociais da violência, a
maioria ocorreu na rua (58,4%). Os autores concluem que o controle das causas externas e,
conseqüentemente, dos traumatismos, principalmente, por violência urbana está na dependência de
uma abordagem sócio-ecológica da saúde.

FA-023

Palavras-chave: IDADE ÓSSEA; RADIOLOGIA; MÉTODO DE GREULICH & PYLE

A

literatura mostra que existe uma seqüência cronológica de aparecimento, desenvolvimento e fusão
dos centros de ossificação dos ossos da mão e do carpo, desde o nascimento até a idade adulta, evidenciada
no exame radiológico. A estimativa da idade óssea pode ser realizada por vários métodos, sendo o mais
conhecido o de Greulich & Pyle. Esta pesquisa analisou radiografias de mão e punho de 89 indivíduos,
de ambos os gêneros, com idade cronológica variando entre 6 e 17 anos, da cidade de Maceió, Al.
Observando os resultados obtidos da idade óssea quando se usa apenas as imagens da falange média do
terceiro dedo, ou as médias das estimativas das três falanges do dedo 3, notamos que elas são comparáveis
com as estimativas das idades ósseas obtidas pelo método de GREULICH & PYLE (1959). Não houve
diferença estatisticamente significante quando correlacionamos idade óssea pelo Método de GREULICH
& PYLE, com os resultados obtidos na observação da falange média do terceiro dedo ou a na avaliação
das falanges proximal, média e distal do terceiro dedo. Estes resultados demonstram que a simplificação
do método é viável e eficaz para utilização na prática clínica da Odontologia.
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[931] INFLUÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA FIXAÇÃO NA DENSIDADE BASE E
VELAMENTO E NO CONTRASTE RADIOGRÁFICO.
ARAUJO, A.M.M.1; SILVEIRA, M.M.F.2; PONTUAL, A.A.3; PONTUAL, M.L.A.4.
1,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE
CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
e-mail:amandaufpb@yahoo.com.br

Palavras-chave: CONTROLE DE QUALIDADE; FILME RADIOGRÁFICO; PROCESSOS QUÍMICOS

Avaliou-se a influência da interrupção do processo de fixação na densidade base e velamento e no

contraste radiográfico. Foram radiografados um penetrômetro de alumínio e uma placa de chumbo em 72
filmes radiográficos periapicais. Após, os filmes foram divididos em 8 grupos, de acordo com os tempos
de imersão inicial no fixador: sem interrupção (grupo controle), 05, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 segundos.
Posteriormente, os filmes foram processados pelo método manual temperatura/tempo. Nos grupos
experimentais, após a lavagem intermediária, os filmes foram imersos no fixador e, dado o tempo inicial
de imersão, foram removidos do fixador e postos contra a luz de um negatoscópio durante um tempo de
30 segundos e, novamente imersos no fixador para completar o processo de fixação. As densidades das
imagens do primeiro e do último degrau do penetrômetro, para cálculo do contraste e, da lâmina de
chumbo, para mensuração da densidade base e velamento, foram mensuradas por meio de um densitômetro.
Os dados foram tratados pelo teste estatístico ANOVA com nível de significância de 0,05. Não houve
diferença significativa entre os grupos em relação ao contraste e densidade base e velamento. Concluiuse que a interrupção do processo de fixação, nas condições estudadas, não interfere na densidade base e
velamento e no contraste da imagem radiográfica, não sendo necessário esperar o tempo de clareamento
para a interrupção do processo de fixação.
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[590] EPIDEMIOLOGIA DE PERDAS DO GLOBO OCULAR POR AGRESSÕES
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[1089] COMPARAÇÃO ENTRE OS DIAGNÓSTICOS DO ESPAÇO NASOFARINGEANO ENTRE ORTODONTISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA, UTILIZANDO-SE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DISTINTAS.
COSTA, S.C.1; VALENÇA, A.M.G.2; BELTRÃO, R.T.3; BELTRÃO, R.V.4; FARIAS,
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Palavras-chave: CRIANÇA; ORTODONTIA; RADIOGRAFIA

A proposta do estudo foi comparar os diagnósticos ortodôntico e médico do espaço nasofaríngeo de

crianças com idade de 5 a 11 anos e respiradoras bucais.Analisando a necessidade do paciente submeterse a tomadas radiográficas distintas.O espaço nasofaríngeo foi observado pelo ortodontista em 15
pacientes selecionados no Serviço de Odontopediatria da Universidade Federal da Paraíba,por meio
de telerradiografias prévias (método de McNamara).Posteriormente,as radiografias do cavum foram
avaliadas pelo otorrinolaringologista (método de Cohen e Konak).Os dados foram processados (SPSS
11.0) para análise descritiva e inferencial, usando-se Índice de concordância de Kappa e Teste “t”
pareado com significância de 5%.A média de idade foi 8,07 ± 1,58 anos, na avaliação ortodôntica 80%
das crianças não apresentaram hipertrofia adenoideana, com diferença insignificante (p=0,212) e
concordância excelente (k=1) entre a primeira e a segunda avaliação;na avaliação médica 86,7%
apresentaram-se sem obstrução nasofaringeana,com os valores da primeira e segunda avaliação não
divergentes entre si e concordância excelente (k=1),os diagnósticos dos profissionais,quando
comparados,apresentaram boa concordância (k=0,762),significante (p=0,02), divergindo em apenas
um resultado (33,3%).Concluiu-se que é possível a utilização conjunta do mesmo exame radiológico
(telerradiografia) para análise da nasofaringe.
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[719] DETECÇÃO MOLECULAR DOS GENES DE RESISTÊNCIA EM S. MUTANS
ISOLADOS DE PACIENTES COM APARELHO ORTODÔNTICO FIXO.
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Palavras-chave: STREPTOCOCCUS MUTANS; ORTODÔNTICO; GENE

Os streptococcus mutans têm estreita relação ao aparecimento de lesões de cárie e a melhor forma

de controle são recursos mecânicos. Devido dificuldade de higiene oral nos pacientes em tratamento
ortodôntico fixo, o uso de agentes antimicrobianos é válido. Varias são as possibilidades dos S. mutans
se tornarem resistentes aos antimicrobianos, e genes envolvidos já foram identificados (fxpA, fxpC,
rgpA, tetO, tetL, hk11 e rr11). O objetivo deste trabalho foi detectar através de Reações em Cadeia pela
Polimerase presença destes genes de resistência em amostras de S. mutans isoladas de pacientes em
tratamento ortodôntico fixo. O trabalho foi aprovado no CEP/HU/UFS 0106/2003. Utilizaram-se sete
amostras em diferentes estágios de tratamento (6/8/9/10/12/20/33 meses). Na realização da PCR o
DNA foi extraído através da técnica do fenol-clorofórmio e os iniciadores sintéticos desenhados usando
seqüências dos genes depositadas no Gene Bank. O ciclo térmico em três estágios e a corrida eletroforética
realizada em gel de agarose 2%. Os produtos amplificados obtidos têm tamanho da ordem de pares de
base que satisfaz a análise computacional para os iniciadores sintéticos e confirma que os mesmos
foram gerados a partir de DNA bacteriano. Observou-se incremento na presença de genes de resistência
no decorrer do tratamento, indicando seleção de amostras de S. mutans com virulência diferenciada.
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[1223] O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL: ESTUDO COMPARATIVO
DE ÁREAS COBERTAS E NÃO COBERTAS PELO PSF.
ROCHA, R.A.C.P.1; GOES, P.S.A.2.
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, CAMPINA GRANDE, PB,
BRASIL; 2.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP,
CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:renata.rocha@oi.com.br

Palavras-chave: SAÚDE BUCAL; PSF; FATORES SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

FA-029

[307] CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB.
ARRAIS RIBEIRO, I.L.; SOUZA, K.C.; VELOSO, H.H.P.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:isabellinhaarrais@yahoo.com.br

Palavras-chave: EPIDEMIOLOGIA; ODONTOGERIATRIA; SAUDE BUCAL

A população de idosos está em crescimento contínuo e estudos voltados às ações em saúde bucal para

Bucal (SB) no Saúde da Família. Avaliar fatores associados ao acesso aos serviços de SB em Campina
Grande – PB. Estudo analítico, transversal, de base populacional, n=827, a partir de entrevista por amostra
aleatória sistemática. Os dados foram coletados com formulários previamente validados. A análise foi
através do programa SPSS (11.0). O projeto foi aprovado pelo CEP da UPE (Nº. 002/06). 40,6% só
visitaram o dentista há 03 ou mais anos. Daqueles que utilizam o serviço público apenas 6,8% teve
acesso ao dentista do PSF. Os indivíduos que residiam em áreas não cobertas pelo PSF obtiveram 1.5
vezes mais chance de ter acesso aos serviços de SB que os que residiam. Esta probabilidade reduziu após
ser ajustada para sexo, idade, renda individual, escolaridade e autopercepção de saúde. Os resultados
finais desta análise demonstraram que o acesso à SB está fortemente associado ao sexo feminino; menor
idade; renda individual = ou > a 2 salários e escolaridade equivalente ao 2º Grau completo. Os fatores
sócio-demográficos foram considerados os principais preditores do acesso. Não existiu diferença no
acesso aos serviços de SB de residentes em áreas cobertas e não cobertas pelo PSF.

essa classe ainda são escassos no nordeste. Este trabalho retrata as condições de saúde bucal de idosos
que vivem em instituições de longa permanência no município de João Pessoa – PB. O trabalho tem a
aprovação do CEP. Foram visitadas quatro Instituições, sendo um número igual de idosos por instituição,
salvo alguns idosos faltosos ou que se recusaram, os quais foram aleatoriamente selecionados. Para cada
idoso houve uma conversação prévia sobre a pesquisa e sobre a sua saúde geral, e logo após um exame
criterioso da cavidade oral e de aspectos relacionados. Foram avaliados 31 idosos, sendo 14(45,16%)
com idade de 60-70 anos e 17(50,84%) com idade acima de 70 anos. Quanto ao gênero, 22(70,97%)
eram do gênero feminino e 9(29,03%) do gênero masculino. Os idosos relataram não receberem tratamento
odontológico a menos de um mês da data da visita (2 = 6,45%), nos últimos seis meses (2 = 6,45%) e há
mais de um ano (27 = 87%). Um total de 15 idosos eram totalmente edêntulos sendo que os outros idosos
possuíam uma média de 5,13 dentes cada. As condições de higiene não se mostraram satisfatórias em
54,84% dos casos. Foi observado que 35,5% dos idosos tinham pelo menos um tipo de lesão bucal.
Concluímos que essa classe de idosos precisa de maior atenção na saúde bucal e orientação quanto aos
cuidados de higiene.

FA-026

FA-030

Existem vários trabalhos na área do acesso, porém, são poucas as pesquisas após a inserção da Saúde

[419] AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIGIENE ORAL EM PACIENTES SOB
TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
VASCONCELOS, P.F.L.1; SANTOS, F.S.M.2; CERQUEIRA, G.C.3; MORAIS, V.L.4;
SOBRAL, A.P.V.5; LEITE, E.P.6.
1,2,3,5.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 4,6.CENTRO DE ONCOHEMATOLOGIA DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:paulaupe@hotmail.com

Palavras-chave: ONCOLOGIA; PEDIATRIA; HIGIENE ORAL

Uma boa qualidade de higiene oral associada a uma dieta equilibrada reduz a formação do biofilme

dental e os efeitos colaterais na cavidade oral em pacientes imunossuprimidos, como os submetidos a
tratamento antineoplásico. Este estudo tem por objetivo avaliar a condição de higiene oral em pacientes
pediátricos submetidos a tratamento antineoplásico atendidos no Centro de Oncohematologia de
Pernambuco do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (CEONHPE / HUOC). Para tal avaliação foi aplicado
um questionário constando de perguntas como: freqüência de escovação, periicidade de troca da escova
dental, uso de fio dental, regularidade de visitas ao dentist. Foi realizado exame clínico intrabucal, através
do qual a saúde foi classificada em favorável ou desfavorável. A amostra foi composta por 39 pacientes,
na faixa etária entre 1 a 19 anos, sendo 53,85% do gênero masculino e 46,15% do feminino. Dos 39
pacientes, 38,46% escovam os dentes duas vezes por dia; 46,15% trocam a escova de três em três meses;
94,87% não usam fio dental; dos 53,84% que já visitaram o dentista destes 76,19% não a fazem com
regularidade. A saúde bucal foi considerada desfavorável em 58,97% dos pacientes. Pelo exposto, é de
grande importância motivar os pacientes a implementar uma rotina de higiene oral visando a melhoria da
qualidade da saúde bucal com o intuito de diminuir o biofilme e prevenir infecção.

FA-027

[1185] ALTERAÇÕES BUCAIS EM ADOLESCENTES COM SINTOMAS DE DEPRESSÃO.
XIMENES, R.C.C.; LINDOSO COUTO, G.B.; WEBLER, E.A.; DANTAS KOTKIEVCZ,
L.F.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:rosanaximenes@gmail.com

[314] ANÁLISE DA TOMADA DE DECISÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS PARA
TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA NOS CEO’S DA CIDADE
DO RECIFE.
SILVA, J.L.; OLIVEIRA, M.C.A.; ALBUQUERQUE, D.S.
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:joaokluis@bol.com.br

Palavras-chave: TOMADA DE DECISÕES; ENDODONTIA/MÉTODOS; FILOSOFIA ODONTOLÓGICA

Desde que criou o Programa Brasil Sorridente, o Ministério da Saúde já implementou 503 Centros de

Especialidades Odontológicas (CEO’s) no país. Como o programa ainda não possui um protocolo clínico
definido para as terapêuticas endodônticas, este estudo buscou avaliar os critérios para a decisão de
tratamento endodôntico em única sessão. Foram realizadas entrevistas com os cirurgiões-dentistas em
atividade nos CEO’s da cidade do Recife, através de um formulário. A média de idade dos profissionais
entrevistados foi de 37 anos, com média de 14,1 anos de formação; sendo 11% da amostra pertencente ao
gênero masculino e 89% ao feminino. A maior parte destes (85,7%) realiza endodontia em sessão única
em alguma situação. Todos os profissionais adeptos à sessão única executam tal procedimento nos casos
de polpa viva. Cinqüenta por cento dos entrevistados realizam sessão única, nos casos de polpa mortificada
sem lesão periapical. Nos casos em que a polpa apresenta-se mortificada e associada a uma lesão periapical e nos casos de retratamento, verificou-se que 100% dos profissionais entrevistados não realizam
endodontia em sessão única. Quanto a proservação, 86% responderam que realizam controle clínico e
radiográfico, com um intervalo de 6 meses entre um controle e outro. Concluiu-se que a decisão de se
realizar o tratamento de canal em uma única sessão depende do estado pulpar e/ou perirradicular do
dente envolvido.

FA-031

[987] INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE HIGIENE ORAL NA PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DA GENGIVITE EM ESCOLARES.
MACEDO COSTA, M.R.; PASSOS, I.A.; CHAVES, R.A.; NEVES, A.M.; OLIVEIRA, A.F.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:mariareginamacedo@yahoo.com.br

Palavras-chave: HIGIENE BUCAL; GENGIVITE; PLACA DENTÁRIA
Palavras-chave: ADOLESCÊNCIA; ALTERAÇÕES BUCAIS; DISTÚRBIO DEPRESSIVO MAIOR

A depressão na infância e adolescência é uma condição grave, associada com uma considerável morbidade

e mortalidade. O cirurgião dentista pode estar preparado para reconhecer as diversas formas de
apresentação da depressão nesta faixa etária, incluindo-se as alterações bucais. O objetivo deste trabalho
foi determinar as manifestações bucais dos sintomas depressivos em 230 adolescentes de 12 a 16 anos de
idade, estudantes de escolas públicas estaduais na cidade do Recife, Brasil. A identificação dos sintomas
depressivos foi feita através de um questionário de auto-aplicação, denominado Questionário de Autoavaliação da Escala de Hamiltom para depressão (QAEH-D). Em seguida, os adolescentes passaram por
um exame clínico bucal que constou de avaliação dos índices COP-D (Dentes cariados, obturados e
perdidos), IPV (Índice de Placa Visível) e ISG (Índice de Sangramento Gengival) e de bruxismo. Após a
análise dos resultados, foi observado que 24,3% dos adolescentes apresentavam sintomas depressivos,
sendo mais frequentes no gênero feminino (57%) e na faixa etária de 12 a 14 anos (49,1%). Os índices de
CPO-D e ISG dos adolescentes com sintomas de depressão foram maiores que o daqueles que não
apresentam tais sintomas, e com o IPV ocorreu o inverso.Os sintomas mais encontrados em adolescentes
depressivos foram bruxismo, cárie e gengivite.

FA-028

[849] O IMPACTO DA AMAMENTAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE HÁBITOS
DE SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA.
SERÊJO DA COSTA, A.P.; HOLANDA, A.L.F.; SENA, M.F.; GONDIM, L.A.M.
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:ninha_serejo@hotmail.com

O

objetivo do estudo foi avaliar a influência do nível de higiene oral na prevalência e severidade da
gengivite em escolares de 7 a 12 anos de idade. Foram examinadas 261 crianças de duas escolas públicas
de João Pessoa/Paraíba. Para coleta dos dados, foram aplicados o índice de Sangramento Gengival (ISG),
índice de Placa Visível (IPV) e o índice de higiene oral simplificado (IHO-S). Foi realizada análise
descritiva, aplicação da correlação de Pearson, teste X2 e Exato de Fisher, considerando significantes
valores de p< 0,05. A prevalência de gengivite foi de 88,1% (230), sendo mais freqüente no nível de
higiene bucal insatisfatório (45,6%) e regular (37,5%) (?2 = 33,75; gl= 2; p<0,05). Quanto a severidade
da gengivite, verificou-se que a maioria foi classificada como leve (90,9%), com maior concentração no
nível de higiene bucal insatisfatório (45,6%) (? 2 = 10,90; gl= 4; p<0,05). Biofilme visível foi verificado
em 250 (95,8%) escolares, destes 222 (85,1%) apresentaram gengivite, mas não foi verificado associação
entre essas variáveis (p>0,05). Verificou-se correlação positiva e estatisticamente significante entre o
ISG e IPV (r= 0,384; p<0,01), bem como entre ISG e IHOS (r= 0,358; p<0,01). Pode-se concluir que a
higiene oral insatisfatória influencia na prevalência e severidade da gengivite, além disso, o sangramento
gengival aumenta em função do biofilme visível ou com necessidade de evidenciação.

FA-032

[740] AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA IMEDIATA E 24 HORAS APÓS A
POLIMERIZAÇÃO DE CIMENTOS RESINOSOS DUAIS.
BARBOSA, J.K.G.; DUARTE, R.M.; SILVA, F.D.S.C.M.E.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:julianakarla_barbosa@hotmail.com

Palavras-chave: AMAMENTAÇÃO; HÁBITOS; ESTUDOS DE CASOS E CONTROLES

Palavras-chave: CIMENTO RESINOSO; MICRODUREZA; POLIMERIZAÇÃO

O déficit do período de aleitamento materno vem sendo relacionado com a geração de necessidades

s cimentos resinosos estão sendo muito utilizados na Odontologia como material de cimentação de
restaurações indiretas de resina ou cerâmica. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do modo de
ativação e do tempo na polimerização de cimentos resinosos de ativação dual através da microdureza
Vickers. Foram confeccionados 32 corpos de prova, onde 16 foram do cimento resinoso Enforce, sendo
8 ativados de modo físico-químico e 8 de modo químico; 16 do cimento resinoso RelyX, sendo 8 ativados
de modo físico-químico e 8 de modo químico. Os grupos foram divididos conforme o tipo compósito,
modo de ativação e tempo pós-polimerização. As medidas de dureza foram realizadas nas superfícies de
topo após 20 minutos e 24 horas da polimerização, sendo submetidas à Análise de Variância (ANOVA)
e ao Teste t de Student ao nível de 5% de probabilidade. Encontrou-se que os cimentos resinosos ativados
de forma físico-química apresentaram valores de microdureza Vickers superiores aos de ativação química,
indicando que cimentos resinosos de ativação dual apresentam menores valores de microdureza nas
áreas onde a luz não consegue penetrar. Os valores de microdureza Vickers dos cimentos resinosos
ativados quimicamente foram maiores 24 horas em relação ao tempo imediato. Assim como, no modo
físico-químico, com exceção do cimento RelyX que não apresentou diferenças estatísticas quando
comparado no tempo imediato e 24 horas.

insatisfeitas de sucção ao provocar desequilíbrio no desenvolvimento da respiração, deglutição e
mastigação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a persistência dos hábitos de sucção não nutritiva e sua
relação com o tempo de amamentação. Este estudo caso-controle foi realizado com 1107 crianças na
idade de 3 a 5 anos, de escolas e creches de Natal-RN, sendo que 450 pertencentes ao grupo caso (312
com hábito de chupeta e 138 de dedo) e 657 no grupo controle (sem hábitos). A coleta de dados foi
através de questionário estruturado. A análise estatística: Odds Ratio – OD; teste do Qui Quadrado (X2),
regressão logística, considerando o nível de significância de 5%. A amamentação realizada mais do que
6 meses (OD = 0.311; 95%IC = 0.226-0.428) e o aumento da idade das crianças (OD = 0.542; 95%IC =
0.370-0.795) representaram um fator protetor independente contra a persistência do hábito de sucção de
chupeta. A freqüência (dia e noite/dia) de realização dos hábitos (p = 0.301), bem como o hábito de
sucção digital (p = 0.087) não apresentaram associação significativa com o tempo de amamentação.
Conclui-se que a amamentação por mais de 6 meses consiste em um fator protetor contra a persistência
do hábito de sucção de chupeta, devendo ser aprofundada a investigação sobre a subjetividade da relação
mãe/filho.
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FA-033

[1097] AVALIAÇÃO DO FENÔMENO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE SISTEMAS
ADESIVOS SIMPLIFICADOS E COMPÓSITOS DE ATIVAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA.
ABÍLIO, V.M.F.1; FIGUEIREDO, R.J.A.2; DUARTE, R.M.3; ANDRADE, A.K.M.4;
MONTES, M.A.J.R.5; SILVA, F.D.S.C.M.E.6.
1,2,3,6.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 4,5.UPE(FOP), RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:vanessa_abilio@yahoo.com.br

FA-037

[881] EFEITO DE ENXERTOS ÓSSEOS BOVINOS NO PROCESSO DE REPARAÇÃO
ÓSSEA – ESTUDO EXPERIMENTAL.
PEIXOTO, M.C.B.; SANTOS, J.M.C.; OLIVEIRA CHAVES DE ARRUDA, M.L.;
GERBI, M.E.M.M.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE,
BRASIL.
e-mail:mirian_celia1@hotmail.com

Palavras-chave: INFILTRAÇÃO MARGINAL; SISTEMAS ADESIVOS; RESINA COMPOSTA

A associação entre diferentes sistemas adesivos e resinas compostas é relevante já que a existência de

incompatibilidade entre estes influencia a durabilidade da união restauradora. O propósito desse estudo
foi avaliar os efeitos deletérios relacionados à associação de sistemas adesivos simplificados com
compósitos de diferentes ativações. Foram utilizados 80 dentes bovinos divididos em 8 grupos: GAAdper Scotchbond Multipurpose+Z250; GB- Prime&Bond2.1+Z250; GC- Prime&Bond2.1+Self cure
activator+Z250; GD -Adper Prompt L-POP+Z250; GE- Adper Scotchbond Multipurpose+Alpha Plast;
GF- Prime&Bond2.1+Alpha Plast; GG- Prime&Bond2.1+Self cure activator+Alpha Plast; GH- Adper
Prompt L-POP+Alpha Plast. Após a confecção dos preparos cavitários, restauração, ciclagem térmica e
imersão em solução corante, os corpos-de-prova foram seccionados e analisados quanto à presença de
infiltração marginal. Desta forma, obteve-se que houve diferença estatística significativa entre os grupos.
Sendo a ordem crescente de microinfiltração: GA

FA-034

[936] AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE
ADJACENTE À RESTAURAÇÕES SUBMETIDAS A DESAFIO CARIOGÊNICO IN
VITRO.
BARBOSA, J.K.G.; DUARTE, R.M.; SILVA, F.D.S.C.M.E.; RIBEIRO, T.R.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:julianakarla_barbosa@hotmail.com

Palavras-chave: ENXERTOS ÓSSEOS; BIOMATERIAIS; REPARO ÓSSEO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de enxertos ósseos bovinos mineral orgânico e (Baumer

S.A, Mogi Mirim – SP) no processo de reparo de defeitos ósseos (3mm3) submetidos à regeneração
óssea guiada com membrana de osso bovino (Baumer S.A, Mogi Mirim– SP) em fêmur de ratos Wistar
albinus. A amostra foi dividida em 05 Grupos: I (controle – n=9); II (Gen-ox orgânico – n=9); III (Genox orgânico + Membrana Gen-derm – n=9); IV (Gen-ox mineral – n=9); V (Gen-ox mineral + Membrana
Gen-derm – n=9). Os períodos de sacrifício foram de 15, 21 e 30 dias. Os resultados obtidos demonstraram
que nos grupos submetidos a enxerto mineral ou orgânico, houve uma maior neoformação óssea dentro
da cavidade, levando a um melhor e mais rápido reparo ósseo quando comparados com o grupo controle.
Quando associados com a membrana, o reparo do defeito cortical foi incrementado. Ambos os biomateriais
favoreceram a neoformação óssea dentro do defeito, mesmo que agindo por mecanismos diferentes.
Conclui-se que o uso dos enxertos bovinos mineral e orgânico incrementaram a neoformação óssea na
cavidade pelos mecanismos da osteocondução e osteoindução, respectivamente, e quando associados
com a membrana o efeito sobre o reparo do defeito mais acelerado.

FA-038

[933] AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO REPARO ÓSSEO COM IMPLANTE DE
BMPS APÓS IRRADIAÇÃO LASER INFRA-VERMELHA. ESTUDO EM RATOS.
RODRIGUES, B.H.; MENEZES, R.F.; GERBI, M.E.M.M.
FOP, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:becabequinha@hotmail.com

Palavras-chave: LASER; RATOS; ÓSSEO
Palavras-chave: FLÚOR; REMINERALIZAÇÃO; DESMINERALIZAÇÃO

A

aplicação tópica de flúor é um método comumente usado para prevenir ou interromper a cárie. O
objetivo deste estudo foi avaliar a intensidade de desmineralização do esmalte adjacente a restaurações
realizadas com 4 materiais contendo ou não flúor (Maxxion, Vidrion R, Vitremer e Z-250) associados ou
não à aplicação tópica de flúor (dentifrício sem flúor, dentifrício com flúor, gel de fluoreto de sódio
neutro a 2% e gel de flúor fosfato acidulado 1, 23%) após desafio cariogênico in vitro. Foram
confeccionados 160 blocos de esmalte bovino, divididos em 16 grupos ( 4 materiais e 4 tratamentos) e
restaurados com os materiais selecionados. Os blocos de esmalte foram então submetidos à ciclagem
térmica e indução de cárie artificial. A intensidade de desmineralização adjacente às restaurações foi
avaliada por dois examinadores calibrados através da inspeção visual, atribuindo-se escores de A a D. Os
dados foram submetidos à análise de variância e aos testes de Tukey. Os resultados mostraram que a
resina Z-250 e o Vitremer sofreram uma maior intensidade de desmineralização, seguidos do Vidrion R
e do Maxxion, o qual apresentou menor intensidade de desmineralização. Assim, os tratamentos com
flúor podem atuar de maneiras diferentes na inibição da desmineralização, dependendo do material utilizado
e que os ionômeros de vidro convencionais testados tiveram uma maior capacidade de inibir a
desmineralização.

FA-035

[1014] AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA SUPERFICIAL ATRAVÉS DA MEV DE UMA
RESINA COMPOSTA SUBMETIDA AO CLAREAMENTO DENTAL.
LIMA, F.R.S.B.; ROCHA, C.M.; LIMA, S.D.; ANDRADE TRAJANO, M.C.; ASANO,
P.N.K.; LIMEIRA, A.B.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:camilamrocha@hotmail.com

O

objetivo deste trabalho foi avaliar histologicamente a eficácia da Laserterapia (AsGaAl, 830nm,
40mW, CW) no reparo ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos (Wistar albinos), submetidas a
implante de proteínas morfogenéticas ósseas – BMPs). Feridas ósseas padronizadas (2mm2) foram criadas
no®(Gen-pro fêmur de 36 animais, divididos em três grupos: Grupo I (controle ? 12 animais); Grupo II
(Experimental Laser ? 12 animais), Grupo III (Experimental BMPs ? 12 animais); Grupo IV (Experimental BMPs + Laser ? 12 animais). O grupo experimental Laser, recebeu sete irradiações com intervalos
de 48h, sendo a primeira imediatamente após o ato cirúrgico. A dosimetria utilizada foi de 16J/cm2 por
sessão, divididos em quatro pontos. Os períodos de sacrifício foram de 15, 21 e 30 dias. Os resultados
obtidos demonstraram que nas feridas cirúrgicas irradiadas, foi evidenciado histologicamente uma maior
concentração de fibras colágenas no inicio do período (15 dias), uma maior neoformação óssea no final
do período (30 dias), quando comparadas com os grupos não irradiados. Concluindo assim que a
Laserterapia resultou em efeito de bioestimulação, sobre o processo de reparo ósseo de feridas cirúrgicas
com implante de proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs).
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Diante do surgimento de novas resinas, o odontólogo deve estar ciente sobre o comportamento das

resinas compostas nanoparticuladas quando submetidas ao processo de clareamento dental. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a morfologia superficial, através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV),
de uma resina composta nanoparticulada (Filtek Supreme/ 3M ESPE/ cor A1E), quando exposta ao
clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 35% (PH-Whiteness HP/ FGM), e de carbamida a 37%
(PC-Whiteness Super/ FGM), e armazenada em saliva artificial por 24 horas e 21 dias. Foram
confeccionados 30 corpos-de-prova (CP), fotoativados por LED (Optilight CL/GNATUS), divididos em
6 grupos (n=5): Controle/ 24horas; Controle/ 21dias; PH/ 24horas; PC/ 24horas; PH/ 21dias e PC/ 21dias.
Em seguida, as amostras foram dessecadas e metalizadas, tendo posteriormente suas superfícies de topo
analisadas pela MEV. Os resultados mostraram alterações superficiais nos grupos submetidos ao
clareamento dental. Conclui-se que tal processo alterou a morfologia superficial da resina composta,
principalmente com peróxido de hidrogênio, independentemente do tempo de imersão das amostras em
saliva artificial.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar histologicamente a eficácia da Laserterapia (AsGaAl, 830nm,

40mW, CW) no reparo ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos (Wistar), -®submetidas a implante
de proteínas morfogenéticas ósseas (Gen-pro ). Feridas®BMPs), associadas ou não à membrana biológica
(Gen-derm ósseas padronizadas (2mm2) foram criadas no fêmur de 60 animais, divididos em cinco
grupos: G.I (controle ? 12 animais); G.II (BMPs ? 12 animais) G.III (BMPs + Laser ? 12 animais); G.IV
(BMPs + Membrana ? 12 animais); G.V (BMPs + Membrana + Laser ? 12 animais). Os grupos
experimentais Laser, receberam sete irradiações com intervalos de 48h, sendo a primeira imediatamente
após o ato cirúrgico. A dosimetria utilizada foi de 16J/cm2 por sessão, divididos em quatro pontos de 4J/
cm2. Os períodos de sacrifício foram de 15, 21 e 30 dias. Os resultados obtidos demonstraram que nas
feridas cirúrgicas irradiadas, foi evidenciado histologicamente uma maior concentração de fibras colágenas
no inicio do período (15 dias), e no meio do período ainda nos grupos com implante de BMPs, uma maior
neoformação óssea com um trabeculado mais denso e organizado no final do período (30 dias), quando
comparadas com os grupos não irradiados. Concluindo assim que a Laserterapia resultou em efeito de
bioestimulação, sobre o processo de reparo ósseo de feridas cirúrgicas, com implante BMPs associadas
ou não à membrana biológica.

FA-040

[611] ENFRENTAMENTO DA IMAGEM CORPORAL ALTERADA EM MUTILADOS FACIAIS POR ONCOCIRURGIAS.
ARRUDA, R.C.; SOUZA, J.A.; VALE, E.B.; ARAUJO, B.M.; CARDOSO, S.O.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:edivaniavale@yahoo.com.br

Palavras-chave: NÚCLEO CMP; REGENERAÇÃO NERVOSA; TRAUMAS NEUROMUSCULARES

Palavras-chave: IMAGEM CORPORAL ALTERADA; CÂNCER; ONCO-CIRURGIA

As lesões do sistema nervoso central (SNC) e/ou periférico (SNP) constituem um complexo fenômeno

A imagem corporal é uma representação internalizada e aprendida do corpo. Em mutilados faciais por

fisiológico amplamente pesquisado na atualidade. Tais lesões podem ser causadas por agentes traumáticos,
neoplásicos e iatrogênicos. Suas conseqüências são representadas por transtornos importantes à função
sensitiva e motora, portanto, têm sido alvo de inúmeros estudos para compreensão e entendimento do
processo de reparação nervosa buscando elucidar a intimidade da fisiopatologia deste processo, cujo
conhecimento certamente corroborará para a reabilitação social dos indivíduos lesionados. Os avanços
das técnicas microcirúrgicas e o conhecimento detalhado do microambiente podem contribuir
significativamente na melhoria dos resultados das reparações nervosas periféricas. Atualmente existe
uma preocupação constante no desenvolvimento de drogas capazes de promover regeneração nervosa
eficaz em um menor espaço de tempo. Estudos sobre técnica cirúrgica, biomateriais, e criação de fármacos,
são desenvolvidos em animais de laboratório. O estudo histopatológico de segmentos de nervos ciáticos
é de fundamental importância para o desenvolvimento de técnicas operatórias e no desenvolvimento de
novos fármacos. O núcleo CMP® é um medicamento formado por três princípios ativos: Citidina-5monofosfato, Uridina-5-trifosfato e Acetato de Hidroxicobalamina. O seu uso é indicado no tratamento
de afecções neuromusculares e do sistema nervoso (SN) com ação sinérgica no metabolismo enzimático
e intervenção na síntese dos fosfolipídios e glicolipídios, que são constituintes fundamentais para o
funcionamento e atividade normal do SN. Estes mecanismos agem em conjunto de forma a promover o
crescimento e a maturação neural. Através de uma revisão da literatura, os autores se propõem elucidar
o papel do Núcleo C. M. P.® na regeneração nervosa periférica.
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oncocirurgia, o desfiguramento é um dos aspectos mais penosos devido à importância da face para o
auto-conceito e relacionamentos interpessoais. O presente estudo, realizado no Hospital do Câncer de
Pernambuco, teve por objetivo identificar as estratégias utilizadas pelos pacientes para enfrentar o
desfiguramento facial. Como metodologia utilizou-se um formulário para obtenção de dados sóciodemográficos dos pacientes, assim como um roteiro para as entrevistas. A partir de uma amostra de 50
pacientes de baixa renda e pouca escolaridade, nossos resultados evidenciaram que os recursos utilizados
para lidar com a mutilação facial tinham o intuito de proteger a deformidade contra possíveis agressões
do meio ambiente, assim como visavam a esconder o defeito facial. As principais estratégias adotadas
pelos pacientes foram: a) curativo; b) equipamento de proteção individual; c) lenço para o couro cabeludo;
d) chapéu; e) cabelo recobrindo a lesão; f) óculos de sol. Os autores concluíram que os pacientes só
utilizavam estes recursos por não terem sido reabilitados através de cirurgias ou próteses. Além disso,
essas estratégias apesar de não serem as mais adequadas para assegurar uma qualidade de vida após a
oncocirurgia, elas ajudam no processo de adaptação biopsicossocial dos portadores de seqüelas faciais
por câncer.
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Baseado na habilidade dos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina causarem

Os autores estudaram através de testes de sensibilidade aos antimicrobianos a atividade inibitória de

malformações em embriões este trabalho tem como objetivo estudar aspectos histológicos da cripta óssea
alveolar durante a fase de desenvolvimento da coroa de primeiros molares superiores de ratos tratados
com fluoxetina. Assim sendo, ultilizamos fluoxetina na dose de 10 mg/kg administrados durante 20 dias
em ratas grávidas. Foram estudados dois grupos tratado e controle divididos em 3 subgrupos de 6 animais
cada compreendendo ratos com 1, 5 e 10 dias de vida respectivamente. Os animais foram decapitados,
mandíbulas removidas e maxilares superiores expostos. As peças foram fixadas em Bouin por 24 horas,
descalcificadas em ácido nítrico a 5% e processadas convencionalmente para inclusão em parafina, sendo
seccionadas com 5 ?m e coradas em H-E. A análise morfológica não revelou alterações estruturais na
cripta óssea no grupo tratado em relação ao controle, o que sugere que a fluoxetina, na dosagem utilizada,
não interfere no papel da serotonina durante o desenvolvimento do processo alveolar e consequentemente
em sua participação no mecanismo eruptivo.

cefalosporinas (Cefaclor, Cefalexina, Cefazolina, Cefalotina) sobre cepas de Staphylococcus aureus e
sobre culturas mistas de microorganismos anaeróbios facultativos e microaerófilos, isolados de tecido
ósseo de quadros de osteomielite supurativa aguda. As drogas testadas foram inseridas nas placas testes,
sob a forma de discos padronizados para antibiograma de acordo com a técnica descrita por BAUERKIRB e recomendada pela NCCLS (National Committer for Clinical Laboratory Standards). A pesquisa
utilizou técnicas de computação gráfica como método auxiliar no diagnóstico microbiológico. Os resultados
encontrados permitiram concluir que a Cefalexina, o cefaclor e a cefalotina mostraram-se capazes de
inibir o crescimento dos S. aureus isolados nos quadros de osteomielite supurativaaguda; no entanto
diferentes padrões de resistência destes microrganismos foram detectados à ação inibitória da cefazolina;
a cultura mista de microorganismo anaeróbios facultativos se mostrou sensível à ação de todas as
cefalosporinas testadas; enquanto a cultura mista de microorganismos microaerófilos mostrou resistente
à ação de todas as cefalosporinas testadas.
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O emprego de plantas medicinais vem sendo bastante aplicado no tratamento odontológico, sob a forma

de tratamento alternativo no combate a afecções bucais. Objetivos: Investigar o conhecimento e uso da
fitoterapia entre os acadêmicos e usuários das Clínicas Odontológicas da UEPB, identificando espécies
recomendadas nos cuidados de saúde geral e bucal, como são utilizadas e suas finalidades terapêuticas,
assim como definir o perfil sócio-econômico da população pesquisada e de que forma este conhecimento
foi adquirido, através de entrevistas padronizadas com 98 acadêmicos do curso de Odontologia e 97
pacientes das Clínicas Odontológicas da UEPB. Resultados: Observa-se que soluções fitoterápicas têm
um índice de rejeição maior, principalmente entre pacientes (54%). A utilização de remédios caseiros é
feita por 88% dos pacientes e 83% dos acadêmicos. Uma porcentagem de 8,2% relatou a escolha do
método por problemas econômicos. O tema necessita de maior discussão visto que é alto o índice de
rejeição ou desconhecimento, causando confusão no que se refere às suas reais possibilidades de auxiliarem
ou mesmo substituírem medicamentos alopáticos. Compete aos profissionais de saúde o papel de esclarecer
e propor opções de tratamento aos seus pacientes, para que estes tenham a possibilidade de escolher um
medicamento natural e de menor custo.
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O

presente trabalho de pesquisa teve como objetivo estudar as propriedades antimicrobianas de três
associações do cimento Portland (CP II – F 32) com hidróxido de cálcio p.a. (Reagem®) com diferentes
veículos (digluconato de clorexidina à 0,12% (S1), água de cal (S2), água destilada (S3), e uma solução
controle de hidróxido de cálcio + água de cal (S4). Sendo os testes de sensibilidade realizados sobre
culturas puras de Enterococcus faecalis e de culturas mistas de microrganismos pertencentes ao gênero
Enterococcus, isolados da dentina cariada profunda. A leitura dos halos de inibição foi realizada por
métodos convencionais e estereoscópicos enquanto as leituras finais foram complementadas por uma
estudo computadorizado com as técnicas de computação gráfica. Os resultados perante as culturas,
mostraram que a pasta S2 obteve o maior valor médio para os halos de inibição dentre as suspensões
saturadas 12,72 mm e 15,80 mm respectivamente, vindo seguido de S3, 6,86 mm e 6,55 mm, e S1 6,58
mm e 6,27 mm. Por outro lado os maiores valores médios de halo foram obtidos pelo grupo controle
13,56 mm e 16,37 mm e com base nos resultados encontrados pode-se concluir que a associação do
cimento Portland ao Hidróxido de Cálcio p.a. não mostra melhoria nos padrões de inibição, mas sim nos
padrões de difusão e que os Enterococcus mostram diferentes padrões de resistência as pastas preparadas
pela associação do Hidróxido de Cálcio ao Portland.
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Os Enterocoocus faecalis; comumente tem relacionados a casos graves de endocardite infecciosa;

e encontrados como rotina nas cavidades de cárie profundas e nos canais radiculares; sendo que outra
espécie de Enterococcus, possível de ser isolada no sistema de canais éo E. faecium. Sendo assim a
proposição do presente trabalho é a de realizar um estudo comparativo “in vitro” através da realização
das provas de difusão da atividade antimicrobiana dos cimentos portland puro ou associado a diferentes
preparações de hidróxido de cálcio sobre microrganismos alcalis-resistentes, direcionando os testes
para os Enterococcus faecium. A metodologia utilizou as provas microbiológicas tradicionais de difusão
em gel de Ágar, cujos resultados se baseiam na presença e no diâmetro dos halos de inibição, mensurados
por técnicas convencionais e também por leituras computadorizadas; sendo a interpretação baseada
na sensibilidade ou resistência desses germes aos materiais teste. de Os resultados encontrados
demonstraram que as suspensões saturadas preparadas pela associação do cimento Portland (CP II –
F 32) ao Hidróxido de Cálcio pró-análise + Digluonato de Clorhexidina a (S1) e cimento Portland (CP
II – F 32) ao Hidróxido de Cálcio pró-análise + água destilada (S3) se mostram inefetivos em inibir
os Enterococcus tanto em cultura pura como em cultura mista isolados dos canais radiculares; podendose concluir que o Enterococcus faecium mostra elevado padrão de resistência; sendo igualmente
caracterizado como sendo álcali-resistente.
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A

s maloclusões e as fraturas dentárias estão dentre os problemas de saúde pública estudados em
odontologia. A sobressaliência acentuada, a mordida cruzada, a mordida aberta anterior e a sobremordida
acentuada são os tipos de maloclusões mais frequentemente associados aos traumatismos dentários. As
fraturas ocorrem mais no sexo masculino, em crianças de seis a doze anos de idade, com maior índice nos
dentes ântero-superiores. O objetivo deste estudo foi avaliar a epidemiologia das maloclusões e fraturas
dentárias em escolares de seis a doze anos de idade. Os dados foram coletados em uma escola pública, da
cidade de Aracaju por dois examinadores calibrados, registrados em fichas específicas e os dados foram
submetidos à análise estatística. Observou-se uma alta prevalência de maloclusão e traumatismo dental
nas crianças, sendo sobressaliência a maloclusão mais freqüente. A principal etiologia foi a queda e os
incisivos centrais superiores foram os dentes mais atingidos. Verificou-se ainda a associação entre a
presença de fratura e a existência de selamento labial inadequado.
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A presente pesquisa teve como proposição estudar por técnicas microbiológicas padronizadas de

antibiograma a atividade antimicrobiana do Cimento Portland CP II – F 32 associado ao hidróxido de
cálcio p.a sobre estreptoccos da dentina cariada profunda em um estudo “in vitro”. Após o estudo, concluiuse que todas as pastas preparadas mostraram atividade antimicrobiana sobre todas as culturas puras
microrganismos microaerófilos e anaeróbios facultativos isolados da dentina cariada de cavidades de
cárie; A atividade antimicrobiana da pasta-controle mostrou uma atividade antimicrobiana superior à
associação Cimento de Portland (CP II – F 32) ao Hidróxido de Cálcio p.a. (Reagem®); a utilização de
veículos do tipo aquosos permitiu a obtenção de pastas com altas propriedades hidrofílicas, e elevados
padrões de difusibilidade tanto para a associação Cimento de Portland (CP II – F 32) ao Hidróxido de
Cálcio p.a. (Reagem®) como para a pasta-controle; A capacidade de difusão e/ou inibição das associações
testadas, é dependente do Hidróxido de Cálcio p.a., sendo a adição do mesmo ao Cimento de Portland
(CP II – F 32) parace melhorar as propriedades antissépticas das pastas testee finalmente as culturas
puras microaerófilas e anaeróbias facultativas se mostraram sensíveis às pastas preparadas pela adição
do Hidróxido de Cálcio p.a. ao Cimento de Portland (CP II – F 32).
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O diagnóstico precoce da cárie dentária torna-se uma etapa de extrema importância, prevenindo a

progressão do processo carioso a estágios irreversíveis, proporcionando um grande benefício à saúde
bucal. Obejtivos: Avaliar in vivo a reprodutibilidade entre os métodos visual, radiográfico e DIAGNOdent
no diagnóstico de cárie em superfícies oclusais na dentição decídua e mista de crianças atendidas nas
clínicas de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UEPB. Metodologia: Foram
selecionadas 19 crianças, perfazendo um total de 92 superfícies oclusais de molares decíduos e
permanentes, bem como de pré-molares totalmente erupcionados, com sulcos comprometidos pela doença
cárie ou com ausência de cavitação. Para cada exame, os sítios foram classificados de acordo com escores,
sendo registrados em ficha clínica específica para esse estudo. Resultados: Observou-se que a concordância
entre métodos foi baixa, sendo que entre o exame visual e o exame radiográfico foi de k= 0,04; entre o
exame visual e o DIAGNOdent foi de k= 0,07; e entre o exame radiográfico e o DIAGNOdent foi de
0,26. Conclusões: Conclui-se que nenhum método, isoladamente, pôde ser considerado mais eficaz que
outro, observando-se, portanto, a grande dificuldade em se realizar um diagnóstico correto, sendo a
associação de métodos uma opção viável para se atingir esse objetivo.
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A

proposta do presente estudo foi avaliar clinica e radiograficamente o desempenho das restaurações de
resina composta em dentes posteriores, realizadas na clínica de Dentística da Faculdade de Odontologia
de Pernambuco no período entre 2004 e 2005. Foram selecionados 40 pacientes, de ambos os sexos, de
forma aleatória a partir das fichas clínicas da disciplina. Cem restaurações foram analisadas, por um
avaliador calibrado, quanto ao aspecto clínico (fratura, desgaste superficial e manchamento) e radiográfico
(ocorrência de cárie secundária e/ou fendas). Os dentes foram secados e observados à luz do refletor com
o auxílio do espelho clínico. Para avaliar a integridade entre dente e restauração, foi utilizado o exame
táctil com sonda exploradora. Os resultados mostraram que, clinicamente, 62% das restaurações se
apresentaram normais, 21% revelaram fraturas, 8% tinham desgaste superficial e 9% manchamento.
Radiograficamente 57% estavam com aspecto clínico normal e em 43% foi detectada imagem radiolúcida
sugestiva de cárie e/ou fenda. Entretanto, das restaurações que tinham aspecto clínico normal 37,1%
mostravam imagem radiolúcida sugestiva de fenda e/ou cárie secundária. Pode-se concluir que as
restaurações diretas em resina composta realizadas por alunos de graduação, após 2 e 3 anos, se
apresentaram clinicamente aceitáveis, porém, do ponto de vista radiográfico não se mostraram satisfatórias.
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Os sistemas adesivos não eliminam totalmente a infiltração marginal, logo, diferentes técnicas para

confecção de preparos e condicionamento de superfícies têm sido propostas. O objetivo do trabalho foi
avaliar, in vitro, a microinfiltração marginal em cavidades classe V preparadas com alta rotação ou laser
de Er:YAG (300mJ, 4 Hz e 3 watt), em 24 pré-molares humanos, tratadas só com ácido fosfórico a 37%
ou combinado ao laser de Er:YAG com variadas energias, sendo: G1: alta rotação+ácido fosfórico; G2:
alta rotação+laser (80mJ, 5 Hz e 3 watt); G3: laser+ácido fosfórico; G4: laser+laser (80mJ, 5 Hz e 3
watt); G5: alta rotação+laser (100mJ, 4 Hz e 3 watt); G6: laser+laser (100mJ, 4 Hz e 3 watt); G7: alta
rotação+laser (120mJ, 8 Hz e 3 watt); G8: laser+laser (120mJ, 8 Hz e 3 watt). Os dentes foram imersos
em Fucsina Básica, analisados em lupa estereoscópica e avaliados pelo teste de Kruskall-Wallis. Na
análise comparativa dos grupos, os preparos realizados com alta rotação ou laser, não apresentaram
diferença estatisticamente significante nos graus de infiltração. Entretanto, com laser, o grupo com menores
índices de infiltração foi o tratado apenas com ácido fosfórico. Conclui-se que a alta rotação e o laser de
Er:YAG apresentaram desempenhos semelhantes, e que o tratamento da superfície dentária com ácido
fosfórico a 37% ainda apresenta os melhores resultados dentre as técnicas disponíveis.
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O

objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a microinfiltração em molares decíduos, restaurados com
resinas compostas nas faces vestibular e lingual utilizando diferentes técnicas adesivas. Foram selecionados
40 molares decíduos, onde foram confeccionados preparos cavitários nas respectivas faces. Estes foram
divididos aleatoriamente em quatro grupos: G1- Adper Prompt L-Pop; G2- Adper Singler Bond 2; G3Self Etch Bond com condicionamento ácido prévo e G4-sem condicionamento ácido prévio. Os dentes
foram restaurados pela técnica incremental com resina composta. Em seguida, procedeu-se à ciclagem
térmica, impermeabilização, imersão em corante e seccionamento do espécime. A avaliação quanto à
microinfiltração foi realizada em microscópio estereoscópico por três examinadores, seguindo uma escala
pré-estabelecida (graus de 0 -1). Posteriormente, os dados foram analisados estatisticamente. Diante dos
resultados, concluiu-se que: nenhum dos grupos foi capaz de selar completamente as margens cavitárias;
quando considera-se a margem oclusal, o grupo 4 apresentou maior nível de infiltração, com diferenças
estatisticamente significantes em relação aos demais; quando considera-se a margem cervical, o grupo 1
apresentou maior nível de infiltração, com diferenças estatisticamente significantes para com os grupos
2 e 3; quando avaliamos a infiltração independentemente da margem observada, o grupo 3 apresentou a
melhor performance comparado aos demais, com diferença significante para os grupos 1 e 4.
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A cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial (CTBMF) é uma especialidade da odontologia, oficialmente
definida pela American Dental Association em 1953, encarregada do diagnóstico e tratamento cirúrgico
das enfermidades, traumatismos e deformidades na região buco-maxilo-facial. Apesar dos progressos
ocorridos na área, muitas pessoas não conhecem a verdadeira área de atuação do especialista em CTBMF,
visto que algumas cirurgias abrangem tanto o campo da odontologia quanto da medicina, o que pode
levar os pacientes a procurar por profissionais de outras especialidades. Com o intuito de elucidar as
diversas esferas de atuação da cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, o referido trabalho, através
de uma revisão de literatura, objetiva realizar um levantamento demográfico da distribuição de cirurgiões
buco-maxilo-faciais em âmbito nacional como também discutir o estágio atual da especialidade e o nível
de conhecimento da atuação da CTBMF frente à odontologia bem como pela visão das outras profissões
da área de saúde quanto da população.
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A aparência estética apresenta uma importância cada vez maior em nossa sociedade e isso, sem
dúvida,reflete-se,também, no nosso meio.A Odontologia Estética conquista um espaço
crescente,procurando atender à progressiva demanda de pacientes que buscam aperfeiçoar o
sorriso.Baseado nesse contexto,um dos tratamentos odontológicos estéticos mais requisitados atualmente,
é o clareamento dental.A possibilidade de se obter dentes mais claros em poucas sessões está estusiasmando
dentistas e pacientes.O resultado mais rápido é obtido com os produtos à base de peróxido de hidrogênio
em altas concentrações,que são usados no consultório com ou sem o emprego de fontes de luz.O aumento
da temperatura advindo da fonte de ativação, facilita a dissociação do peróxido de hidrogênio,acelerando
o clareamento.Nessa conferência,o autor abordará um caso clínico de clareamento dental de consultório,
com peróxido de hidrogênio a 35%, em que não se utilizou fontes de luz, demonstrando-se que, na
verdade, quem promove o clareamento dental é o oxigênio que é liberado na reação.
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A luxação da articulação temporomandibular ocorre quando o côndilo mandibular move-se para fora da

Na contextualização atual, o escurecimento de dentes do segmento anterior da boca, seja qual for o

cavidade glenóide e permanece travado anteriormente à eminência articular. O presente trabalho objetiva
relatar 10 casos clínicos tratados desta patologia através da eminectomia, avaliar os resultados deste
tratamento e fazer uma revisão crítica da literatura. A amostra foi obtida de prontuários do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC-UPE) e composta de casos que foram submetidos ao tratamento de
luxação recidivante por eminectomia no período de março/2002 a maio/2007. Os dados pré e pósoperatórios foram obtidos através da anamnese e do exame físico a fim de determinar a máxima abertura
bucal, presença de dor e estalidos, freqüência das luxações, taxa de recorrência e presença de lesão do
nervo facial. A média da máxima abertura de boca no pré-operatório foi 48,4 ± 8,5 mm e no pósoperatório foi 41,3 ± 5,0 mm. Não houve lesão do nervo facial ou recorrência. Pode-se concluir que
o tratamento da luxação recidivante da ATM através da eminectomia se mostrou eficiente em relação
à máxima abertura de boca pós-operatória, recorrência e função articular.

fator etiológico, é um agravante para o padrão estético de beleza ditado pela mídia, visto que dentes
brancos e bem alinhados são representativos de saúde e bem-estar emocional. Dessa forma, o clareamento
dentário é o procedimento inicial de escolha na resolução das alterações relacionadas à cor dos dentes
vitais ou não-vitais, além de ser considerada uma técnica eficaz, duradoura e de baixo valor aquisitivo. O
escopo desse trabalho é relatar casos clínicos solucionados através das diversas técnicas de clareamento
disponíveis, tais como: clareamento de dentes vitais através do uso caseiro de agentes com concentrações
variadas, clareamento vital imediato, com ou sem uso de fonte de luz ativadora, clareamento de dentes
não-vitais (imediato e mediato). Diante da resolutividade alcançada nos casos supra-citados, conclui-se
que todas as técnicas descritas foram eficazes em solucionar alterações cromáticas, porém é dever do
profissional executar corretamente o protocolo clínico a fim de que o sucesso clínico seja alcançado.
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Abscesso cerebral é uma infecção rara e ameaçadora, que consiste em área de supuração, seja por

O advento da estética e da cosmética e, o desenvolvimento das resinas compostas com melhores

trauma ou complicação neurocirúrgica, ou secundária a outros focos sépticos. O tratamento constitui-se
em drenagem, desbridamento, lavagem e antibioticoterapia endovenosa, além da remoção do fator causal.
O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de abscesso cerebral de origem odontogênica. O paciente
JSO, 56 anos, sexo masculino, apresentou-se ao Serviço de Neurocirurgia, com queixa de cefaléia, crises
convulsivas e odontalgia na arcada dentária superior esquerda (E), associado a aumento de volume em
crânio, com evolução de 27 dias. Ao exame físico observou-se aumento de volume temporal (E), flutuante
e sintomático à palpação. Intrabucal apresentava trismo, deficiente higiene e dentes com cáries profundas,
desvitalizados. Os exames hematológicos revelaram leucocitose. As imagens tomográficas demonstraram
lesão hipodensa uniloculada, na região temporal (E). A ressonância nuclear magnética revelou destruição
óssea e presença de foco dentário na arcada dentária ipsilateral. Foi realizada craniotomia e drenagem
neurocirúrgica, com desbridamento. Após 36 horas, evoluiu com agravamento, entrou em septicemia e
faleceu após dois dias. As complicações oriundas das infecções odontogênicas possuem incidência baixa,
porém jamais devem ser desconsideras, podendo levar ao óbito, como podemos constatar.
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propriedades e, o seu reforço com fibras de vidro, viabilizou a reposição de dentes ausentes com preparos
cavitários mais conservadores do que os utilizados nas próteses fixas tradicionais, eliminando o uso de
próteses removíveis.A utilização de fibras de reforço em associação às resinas compostas, como também
a ancoragem intra-radicular por meio de pinos de fibra de vidro, proporcionam resultados clínicos
satisfatórios no restabelecimento do sorriso, da estética e da função por meio de técnicas simples de
serem realizadas e com um baixo custo, constituindo-se uma alternativa de tratamento bastante viável
aos pacientes de menor poder aquisitivo. Este trabalho objetiva relatar passo a passo um caso clínico de
uma paciente atendida na clínica de Especialização de Dentística da EAP/ABO-PE, onde confeccionouse uma ponte fixa adesiva de resina composta pela técnica direta, utilizando fibra de reforço INTERLIG
PRÉ IMPREGNADA e pino intra-radicular de fibra de vidro, no elemento dental 22, elemento pilar, afim
de restabelecer a estética e a função.
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As deformidades dento-esqueléticas são anomalias genéticas e ambientais responsáveis por deficiência
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e excesso esquelético tendo como conseqüência má-oclusão dentária e desequilíbrio facial. O diagnóstico
envolve análise facial, análise cefalométrica e análise de modelos. O planejamento pré-cirúrgico consiste
na cirurgia de modelos e confecção do traçado predictivo a fim de simular o movimento ósseo e condição
pós-operatória. A face longa constitui no excesso vertical da maxila associado a deficiência anteroposterior da mandíbula que acarreta em distúrbios respiratórios (respirador bucal) e mastigatórios pela
desarmonia oclusal. Neste trabalho apresentaremos abordagem orto-cirúrgica para tratamento da
deformidade vertical de maxila e retrognatismo mandibular relacionado como síndrome da face longa.
Paciente E.G.R. 21 anos,melanoderma, apresentando deficiência paranasal, ausência de selamento labial
passivo, pouca projeção antero-posterior do mento e exposição excessiva dos dentes anteriores. Ao exame
intra-oral, observamos oclusão classe II de molar e canino, palato ogival e sorriso gengival. De acordo
com avaliação prévia – traçado predictivo e cirurgia de modelos – foi proposta a cirurgia combinada das
arcadas: utilizando a osteotomia Le Fort I para maxila e osteotomia sagital bilateral do ramo mandíbular.
Realizando assim o procedimento, os segmentos ósseos foram colocados na posição programada, trazendo
uma correção esquelética da deformidade, repercutindo na melhoria da harmonia facial, com equilíbrio
estético dos tecidos moles e proporções ideais dos terços faciais

Os sistemas adesivos dentinários, como biomateriais, devem atender ao componente biofuncionalidade,
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que diz respeito ao pré-requisito de função pretendida do material aplicado e ao conceito de
biocompatibilidade. A dentina tem um papel importante como limitador na difusão de substâncias em
direção à polpa dental. Entretanto, a permeabilidade característica deste tecido permite o fluxo de fluido
dentinário em direção à polpa ou em sentido contrário e contribui para a difusão de substâncias químicas
e produtos bacterianos. Assim, componentes ácidos, monômeros residuais e outras substâncias de baixo
peso molecular solúveis em meio aquoso, em contato com a dentina, poderão ser liberadas, se difundir
através dos túbulos dentinários e alcançar o espaço pulpar. Este estudo tem como objetivo apresentar,
por meio de uma revista da literatura, os efeitos adversos de sistemas adesivos contemporâneos sobre
células. Os sistemas adesivos apresentam citotoxicidade em graus que variam entre baixo e intenso, na
dependência direta de sua composição.
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A radioterapia (RDT) é uma ferramenta no tratamento loco-regional das neoplasias malignas, sendo os
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benefícios e efeitos colaterais inerentes às áreas irradiadas. Durante o tratamento do câncer de cabeça e
pescoço, por RDT, as glândulas salivares estão usualmente dentro do campo de radiação, o que pode
provocar alterações morfofisiológicas com conseqüente diminuição do fluxo salivar. Pacientes com
acentuada queda do fluxo salivar, tendem a desenvolver uma alta atividade de cárie. A xerostomia facilita
a proliferação de Lactobacillus sp. e dos S. mutans, uma vez que esta reduz a capacidade tampão da saliva.
A dificuldade de produção de saliva leva o paciente a uma mudança de hábito alimentar, onde em geral
passam a ingerir alimentos pastosos e ricos em carboidratos. Por estes fatores, a cárie de radiação preocupa,
sendo extremamente agressiva e veloz. Para reduzir o desconforto ocasionado pela xerostomia pode ser
utilizada saliva artificial e os pacientes devem ser orientados a ingerir maior quantidade de água. A ausência
de cáries em indivíduos pós-irradiados deve-se em parte ao monitoramento contínuo do cirurgião-dentista
(CD). A proposta deste trabalho é descrever aspectos ligados à xerostomia e relacioná-los ao aparecimento
da cárie de radiação; visto que o acompanhamento dos pacientes irradiados durante o tratamento, pelo CD,
minimiza o risco de aparecimento das complicações bucais inerentes à RTP.

A nova era das restaurações adesivas trouxe sua imprescindível contribuição para o progresso
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odontológico, assim como, os sistemas de remoção da cárie e a preparação cavitária têm passado por
fortes modificações nos últimos tempos. Essas mudanças têm o intuito de desenvolver técnicas que
objetivam a conservação máxima da estrutura dentária, removendo o tecido cariado, sem haver necessidade
de utilização de anestesia e do motor de alta rotação. Tal procedimento é uma alternativa de tratamento
atraumático, por meio da remoção química e mecânica do tecido cariado, que possa ser pouco invasivo e
que aumente o conforto para o paciente. Em 2003, no Brasil, foi desenvolvida uma técnica através de um
gel que interage diretamente com o colágeno pré-degradado da lesão cariosa, amolecendo-a e removendoa passivamente por meio de instrumentos manuais sem corte. O gel é feito à base de papaína, cloramina
e azul de toluidina, denominado, Papacárie®, que alia as propriedades de seletividade e eficácia na
remoção da cárie, com a máxima preservação dos tecidos dentários sadios, e possui a vantagem de não
ser citotóxico aos tecidos orais. Neste trabalho foi realizado um caso clínico com a nova técnica de
remoção do tecido cariado, para comparar o método convencional de remoção da lesão cariosa com o
Papacárie®, bem como avaliar o conforto do paciente frente a esse procedimento.

[310] A UTILIZAÇÃO DO LASER DE ÉRBIO PARA PREPAROS CONSERVADORES ESTÉTICOS.
SOUSA, R.M.B.1; DUTRA, D.2; PONTES, M.M.A.3; ASFORA, K.K.4; CORDEIRO
NETO, J.F.5; MENEZES, M.R.A.6.
1,3,4,5,6.UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 2.UOE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:rebeca_brasileiro@hotmail.com

Palavras-chave: LASER; ÉRBIO; ESTÉTICA
Palavras-chave: HIV; EBV; LEUCOPLASIA PILOSA ORAL

A

Por muitas gerações, utilizou-se na Dentística o conceito de “extensão para prevenção”. Com o advento

leucoplasia pilosa oral é a lesão mais comumente relacionada ao EBV nos pacientes com AIDS. A
maioria dos casos ocorre na borda lateral da língua e varia em sua apresentação de leves traços brancos
verticais e paralelos entre si a áreas leucoplásicas espessas e enrugadas. Um paciente de 52 anos foi
encaminhado ao serviço de Estomatologia da UFPE com queixa de lesão localizada bilateralmente em
região de língua, presente há aproximadamente dois meses. O paciente negou uso de tabaco ou qualquer
outra droga lícita ou ilícita. Ao exame físico não foi observada linfadenopatia. Intra-oralmente, foi
observada extensa área sob a forma de placa esbranquiçada aderida, cuja superfície muito irregular assumia
um aspecto enrugado. Foi observada ainda lesão não-aderente em região de palato, lábio inferior e assoalho
bucal sugerindo a presença de candida albicans. Baseado nos achados clínicos foi sugerido o diagnóstico
de leucoplasia pilosa e candidíase pseudomembranosa, e posteriormente confirmada imunosupressão
associada ao HIV.

das técnicas adesivas, os preparos cavitários deixaram de ser estendidos e então surgiu o laser. Este evita
a verdadeira destruição desnecessária de tecido sadio, devido a uma característica particular da interação
laser-tecido vivo: a seletividade. O laser de Érbio é um meio alternativo para a remoção de tecidos
cariados, sem causar injúrias térmicas aos tecidos duros adjacentes e ao órgão pulpar. Seu comprimento
de onda de 2940 nm coincide com o pico máximo de absorção da água, o que o torna seletivo ao tecido
cariado, mais úmido, permitindo uma remoção mais efetiva da dentina infectada durante o processo de
ablação, além da diminuição da sintomatologia dolorosa. Os preparos cavitários realizados com o laser
de Er:YAG não se apresentam delimitados e definidos devido à seletividade, onde apenas o tecido
amolecido e menos resistente ao laser foi removido. Dessa forma, os preparos conservadores e estéticos,
já consagrados pela Dentística Restauradora contemporânea, removendo o mínimo de tecido sadio,
encontram na luz laser a possibilidade de realizar uma técnica muito mais refinada e conservadora no
tocante a não-remoção de tecido sadio. Por isso nos propomos esclarecer, através de diferentes casos
clínicos, as vantagens e as limitações desta tecnologia revolucionária.
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[1000] PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER ORAL ATENDIDOS NO CENTRO DE CANCEROLOGIA ULISSES PINTO NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE – PB.
SILVA, K.J.M.; ALVES DE SANTANA, J.T.; CAVALCANTI, U.D.N.T.; CARVALHO,
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UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:karllajmoreira@yahoo.com.br

Palavras-chave: CÂNCER; DIAGNÓSTICO; DENTISTA

O

câncer oral é um problema de saúde pública. O cirurgião dentista tem se destacado na prevenção e
diagnóstico precoce. Entretanto, ainda hoje nos deparamos com situações de desconhecimento profissional
sobre as formas corretas de atuar nesses campos, que repercutem nos dados nacionais e internacionais que
revelam uma alta incidência de casos de câncer bucal diagnosticados em fases avançadas e um baixíssimo
índice de medidas preventivas por parte da população. Com o objetivo de traçar um perfil dos pacientes
portadores de neoplasia maligna de boca. Com a coleta de dados conclui-se que de todos os casos de câncer
atendidos neste período, 6,74% eram câncer de boca, a sétima década de vida foi a faixa etária dominante,
o gênero masculino, a raça branca foram os mais citados, 38,06% dos pacientes tinham como hábito a
associação fumo/álcool; 69,67% não possuíam nenhuma lesão cancerizável; 27,74% apresentavam-se com
padrão ulcero-infiltrativo; 80% dos tumores pesquisados se tratavam de carcinoma espinocelular, a maioria
dos tumores (29,03%) acometiam a língua;71,61% das biópsias realizadas eram do tipo incisional; 49,03%
dos pacientes foram tratados com radioterapia combinada com cirurgia; 76% dos pacientes estão
vivos.Conclui-se que a maioria dos dados obtidos entram em consenso com a literatura especializada,
porém deixa claro a imediata criação de programas de prevenção junto à população brasileira.
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[1181] ALTERAÇÕES ORAIS NO DIABETES MELLITUS INFANTIL.
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UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
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Palavras-chave: COLAGEM; RESTAURAÇÃO; ESTÉTICA

Apesar da literatura, em geral, referir-se à restauração biológica como a colagem de fragmentos dentários
após traumatismos, foi executada uma substituição da restauração de amálgama baseada no princípio da
colagem. Essa substituição objetivou padronizar o volume de desgaste do conjunto restauração-dente e
dente em função do elemento antagonista; eliminar a contração de polimerização das resinas compostas,
minimizando assim a infiltração marginal; proporcionar estética. Apresenta desvantagens, como aceitação
do paciente devido ao preconceito, presença de um banco de dentes e desidratação do fragmento. A
seqüência clínica seguida foi: remoção da restauração de amálgama, moldagem com silicona, obtenção
do modelo com gesso tipo IV, obtenção da matriz em fita adesiva sobre o modelo, matriz posicionada
sobre o elemento dental, fragmento dental adaptado ao modelo, isolamento absoluto do dente, colagem
do fragmento com cimento resinoso, ataque ácido no limite fragmento-dente, aplicação de resina para
mascarar a linha de união, ajuste e proservação.
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[446] CLAREAMENTO DENTAL IMEDIATO EXTERNO E INTERNO:RELATO DE
CASO CLÍNICO.
ALMEIDA, J.R.; SILVA MOURA, M.C.; MENEZES, M.R.A.; ASFORA, K.K.
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Palavras-chave: DIABETES MELLITUS; GLICOSE SALIVAR; DIAGNÓSTICO ORAL

D

iabetes mellitus é uma doença crônica que afeta o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das
proteínas, podendo levar à hiperglicemia, insuficiência vascular periférica e diminuição da atividade
imunológica. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os aspectos clínicos orais em crianças diabéticas
tipo 1 atendidas na clínica de Endocrinologia do Hospital de Pediatria da UFRN. Após apreciação e
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foram recrutadas 30 crianças diabéticas, sendo excluídas
portadoras de complicações angiopáticas. Após anamnese e criterioso exame clínico da cavidade oral,
foram avaliadas quanto ao sexo, idade, desenvolvimento, tempo de doença e nível de controle metabólico,
registrando-se as informações em um prontuário médico-odontológico. Paralelamente realizou-se coleta
de saliva e sangue venoso e capilar com paciente em jejum para dosagem de glicose. A população mais
acometida foi o sexo feminino (18) em relação ao masculino (12), com média de idade de 9,56 anos. As
alterações orais encontradas incluem diminuição do fluxo salivar, halitose, alta atividade de cárie e alto
índice de placa visível. Houve correlação entre glicose salivar e sanguínea. Conclui-se que há necessidade
de intervenções visando um bom controle do nível metabólico do diabetes mellitus infantil, atuando
igualmente na promoção da saúde bucal e qualidade de vida.
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Palavras-chave: REABILITAÇÃO ESTÉTICA; CLAREAMENTO DENTAL IMEDIATO; PERÓXIDO
DE HIDROGÊNIO Á 35%

A reabilitação estética de dentes com alteração de cor representa uma das principais ações dos cirurgiõesdentistas à promoção de um sorriso representativo de saúde, favorecendo a harmonia da face e até a autoestima do paciente. Sabe-se que o traumatismo dentário, além da fratura coronária, muitas vezes pode ser
seguido de necrose pulpar e que com o passar dos anos pode-se ter o escurecimento da coroa dental,
comprometendo a harmonia do sorriso. Sendo assim, o presente trabalho objetiva relatar o protocolo
clínico de um caso de um paciente jovem que teve necrose pulpar após ter sofrido trauma dental com
fratura coronária no elemento 11. O tratamento indicado foi o tratamento endodôntico seguido de
clareamento imediato externo e interno com peróxido de hidrogênio à 35%, e reconstrução coronária
com resina composta nanoparticulada associada a pino intracanal. Neste relato de caso ressaltaremos
vantagens, desvantagens, efeitos adversos e cuidados clínicos que devem ser observados durante o
protocolo do tratamento clareador, buscando assim descrever uma técnica simples, rápida, efetiva e segura
em devolver a cor e estética perdida
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A

hipersensibilidade dentinária é um problema que atinge atualmente grande parte da população. Além
de causar grande desconforto, gera uma alteração na vida psicosocial do indivíduo, levando-o até a
restrições alimentares. Caracteriza-se por uma dor aguda, localizada, de intensidade variável e provocada
após estímulos mecânicos, químicos e térmicos em decorrência da exposição dos túbulos dentinários ao
meio bucal. Esta exposição pode ser por perda de tecido dental ou mesmo pela desnudação da superfície
radicular pela migração da gengiva marginal (recessão gengival). A teoria mais aceita para explicar este
mecanismo é a Teoria Hidrodinâmica de Brännstrom, esta teoria atribue a HD a um movimento mínimo
no interior do túbulo, provocando a movimentação do líquido intertubular. Podendo causar, assim, uma
pressão no odontoblasto e estimulação das fibras nervosas adjacentes. O tratamento clínico consiste em
promover o selamento dos túbulos dentinários e algumas das alternativas indicadas são vernizes cavitários,
corticosteróides, hidróxido de cálcio, flúor e iontoforese do flúor, oxalato férrico e potássico, adesivos
dentinários e resinas compostas, ionômeros de vidro, dentifrícios a base de cloreto de estrôncio e nitrato
de potássio e os lasers. Diante das várias opções de tratamento no propomos a discutir casos clínicos e
como atualmente tratamos com sucesso essas lesões.
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[549] RECONSTRUÇÃO CORONÁRIA POR MEIO DE RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA RETIDA A PINOS INTRADENTINÁRIOS.
NEVES, V.M.S.C.; MEDEIROS, C.R.; SILVA, R.B.; CAMPOS, J.P.; BERNAL, C.C.;
MOREIRA, J.F.
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A Cúspide em Garra é uma anomalia dental rara, que se apresenta mais comumente nos incisivos
superiores. Essa alteração se manifesta como uma cúspide acessória bem delineada, estendendo-se a
partir da junção cemento-esmalte ou região de cíngulo, seguindo em direção ao bordo incisal. A cúspide
em garra pode gerar problemas clínicos, como lesões de cárie, interferência oclusal e comprometimento
estético. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico no qual se verificou a presença da anomalia
em um elemento permanente, mostrando as características clínicas, radiográficas e o tratamento mais
adequado para o caso. A paciente, de sexo feminino, foi encaminhada até a Clínica de Odontopediatria da
Universidade Estadual da Paraíba para fazer exames de rotina, quando se constatou a presença do que
aparentava ser uma cúspide erupcionando na face lingual do elemento 12. O exame radiográfico confirmou
a hipótese diagnóstica de cúspide em garra. O plano de tratamento incluiu desgaste seletivo e aplicação
tópica de flúor. Em suma, enfatiza-se a importância do diagnóstico precoce da cúspide em garra, bem
como um plano de tratamento criterioso e terapêutica adequada, considerando a importância destes para
evitar possíveis complicações.
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Na reabilitação de dentes com grande perda estrutural, uma atenção especial é necessária para
garantia do sucesso restaurador. A escolha do material restaurador, bem como a proteção do
complexo dentino-pulpar e o custo do procedimento devem ser avaliados em conjunto para que se
ofereçam alternativas viáveis de tratamento ao paciente, principalmente quando os dentes ainda
possuem vitalidade pulpar. Este caso clínico tem o propósito de descrever a reabilitação de remanescente
dentário com a utilização de restauração de amálgama retida por meio de pinos rosqueados em dentina,
como uma técnica de excelente prognóstico e de baixo custo quando comparada com outros procedimentos diretos e indiretos. Paciente P.S, 33 anos, sexo masculino, apresentava extensa perda estrutural do
elemento 36. Por meio do exame clínico e radiográfico, observou-se a permanência da vitalidade pulpar.
A presença de uma extensa área de dentina esclerosada e ausência de uma margem contínua de esmalte
levou-nos a optar pelo amálgama como material restaurador direto, frente à impossibilidade do paciente
em custear um tratamento indireto. De acordo com os resultados clínicos obtidos e baseados na literatura
consultada, conclui-se que o amálgama é uma opção viável para reconstruções de dentes posteriores
extensamente destruídos, desde que para isso as formas de resistência e retenção sejam respeitadas.
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ANTUNES, A.A.; AVELAR, R.L.; CARVALHO, R.W.F.; ANDRADE, E.S.S.; SILVA, E.D.O.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:antunesctbmf@yahoo.com.br

O

diabetes mellitus é uma desordem metabólica caracterizada pelo aumento do nível de glicose na
corrente sangüínea devido a secreção ou atividade defeituosa do hormônio insulina. Conforme aumenta
a duração do diabetes, uma série de complicações sistêmicas podem surgir. As cinco complicações clássicas
do diabetes mellitus são: microangiopatia, neuropatia, nefropatia, doenças macrovasculares e demora na
cicatrização de feridas. A OMS incluiu, em 1993, a doença periodontal como a sexta complicação clássica
do diabético. O risco aumentado da periodontite em pacientes diabéticos está associado a múltiplos
fatores, como idade do paciente, controle metabólico, tempo de duração do diabetes, a presença de placa
bacteriana e cálculo. A proposta deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura a fim de mostrar a
influência e importância de diversos fatores relacionados ao diabetes que podem atuar como modificadores
da doença periodontal. Estudos laboratoriais, clínicos e epidemiológicos, examinando a relação entre
diabetes e doenças periodontais, foram avaliados e concluiu-se que o diabetes e a doença periodontal são
intimamente relacionados. Assim, deve-se considerar o manejo da saúde oral do paciente diabético como
um componente integral dos cuidados com o diabetes mellitus.
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Introdução: A partir de 2005, uma nova classificação incluiu o ceratocisto odontogênico como uma entidade

s recessões gengivais causam freqüentemente elevado grau de desconforto e comprometimento estético
para o paciente. Embora existam resoluções terapêuticas favoráveis, estas estão sujeitas a fatores que
interferem diretamente no seu sucesso, como estabilidade oclusal, descontaminação radicular e a própria
morfologia da recessão gengival. A busca por melhoria nas técnicas cirúrgicas periodontais para recobrimento
de raízes expostas tem sido constante. Nesse especial aspecto, a técnica do envelope (enxerto de tecido
conjuntivo subepitelial) tem se mostrado com boa previsibilidade e alta taxa de sucesso, exigindo um bom
preparo do operador no manejo do tecido gengival e a correta indicação do caso a ser operado. O enxerto
gengival livre é um procedimento mucogengival puro, bem estabelecido e confiável para aumentar a largura
da faixa de gengiva inserida e que também é usado para o recobrimento radicular. Através deste trabalho
buscamos elucidar o cirurgião-dentista quanto aos fatores a serem observados durante o planejamento e
execução dos procedimentos cirúrgicos periodontais de recobrimento radicular.

dentro dos tumores odontogênicos, renomeando-o como tumor odontogênico ceratocístico (TOC), que
recebeu nova denominação para enfatizar sua natureza neoplásica. Pacientes e Método: Foi realizado um
estudo retrospectivo no período de janeiro de 1992 a janeiro de 2007 (15 anos), de pacientes diagnosticados
no Laboratório de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Pernambuco da Universidade de
Pernambuco – FOP/UPE. No período supracitado, encontrou-se registrados 238 casos de tumores
odontogênicos, dos quais 69 pacientes (30,0%) eram portadores de TOC. A presente pesquisa foi registrada
no SISNEP sob o n? 135717/07. Resultados: Observou-se que 56,5% eram do sexo masculino, a 2ª, 3ª e 4ª
décadas de vida foram as mais freqüentes, a mandíbula foi a localização topográfica de maior ocorrência
(75,4%), com a proporção de 3:1 em relação à maxila. Setenta e um por cento dos casos mostraram-se
assintomáticos e a maior parte das lesões variou de tamanho entre 0 e 6cm (92,7%). Conclusões: Novos
estudos de grandes séries de casos com a inclusão do TOC se fazem necessários, a fim de se ter maior
conhecimento sobre a freqüência relativa dos mesmos em relação ao novo grupo no qual se enquadram.
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O cisto ósseo aneurismático é uma lesão óssea hipervascularizada, benigna, osteolítica expansiva, de
etiologia desconhecida. Acomete preferencialmente ossos longos e vértebras, sendo extremamente rara
nos ossos gnáticos. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso raro de cisto osso aneurismático no
osso mandibular. A paciente J.A.S., 22 anos, feoderma, procurou o serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial
do Hosp. Univ. Oswaldo Cruz (HUOC/UPE), Recife/PE, queixando-de aumento de volume em face,
com evolução de 2 meses. Ao exame físico observou-se aumento de volume no terço inferior da hemiface
direita (D), consistente e sintomática a palpação. Intra-oral, aumento de volume no fundo do vestíbulo
mandibular (D), mucosa normocorada, de consistência firme a palpação, estando as unidades dentárias
ausentes. O exame tomográfico denotou lesão osteolítica expansiva de corpo a ramo mandibular (D). Foi
proposto tratamento terapêutico-cirúrgico; na oportunidade foi realizada punção aspirativa, obtendo-se
sangue venoso, procedeu-se hemimandibulectomia (D). No mesmo ato operatório foi realizada
reconstrução com placa 2.4 mm. No presente caso a extensão e agressividade da lesão justificaram uma
abordagem cirúrgica agressiva, evitando uma possível recidiva. A paciente encontra-se sob controle
clínico-radiográfico pelo serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial (HUOC/UPE), não sendo observado sinais
de recidiva até o momento.
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A lesão endoperiodontal é uma alteração patológica proveniente da associação das doenças periodontal
e pulpar em um mesmo elemento dentário. O diagnóstico torna-se complexo devido à forma de uma
lesão única de comprometimento endodôntico e periodontal, sugerindo, dessa forma, que uma doença
pode ser resultado ou causa da outra, ou então que dois processos distintos e independentes se associaram
através de seus avanços. A literatura relata que interações patológicas entre periodonto e polpa não
somente podem causar a doença, mas também agravar a existência dela. Isto é possível devido à interrelação pulpar e periodontal, que se dá anatomicamente através de vias de comunicação, permitindo
trocas de agentes nocivos entre os dois tecidos quando um ou ambos estão afetados. O trabalho acima
descrito realizará uma revisão de literatura acerca deste tema,descrevendo: origem,classificação e
tratamento destas lesões, dando suporte aos cirurgião-dentista a ter condições de diagnosticar e tratar
estas lesões, facilmente encontradas no exercício clínico do mesmo.
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A técnica de implante do All On Four desenvolvida pelo professor português Paulo Maló é nova e ainda
pouco difundida no Brasil, embora empregada em todo o mundo com altos índices de sucesso. Este
procedimento é baseado na instalação de apenas quatro implantes e está indicado para pacientes edêntulos
totais superior e/ou inferior cujos maxilares sejam atróficos. A fixação destes implantes pode ser realizada
de três formas: stand, híbrido e zigoma, sendo a stand a mais utilizada haja vista que o seu emprego é
passível de ser realizada no próprio consultório com a administração de anestésico local. O tempo cirúrgico
com esta técnica é reduzido, ainda evita enxertos ósseos, propicia uma recuperação mais rápida do paciente
e diminui custos. O paciente é reabilitado com a fixação de uma prótese total nestes quatro implantes
restabelecendo suas funções estomatognáticas garantindo melhoras na qualidade de vida. O presente
trabalho demonstra através de casos clínicos o emprego desta nova técnica.
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A elaboração de um mapeamento de riscos ambientais é uma técnica empregada para dispor do maior
número possível de informações sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, permitindo a realização
de um diagnóstico da situação de segurança no ambiente descrito. Este estudo, de caráter observacional
e descritivo, utilizou-se de mensurações e registros fotográficos, bem como da elaboração da planta
baixa da Clinica de Odontologia da Faculdade de Odontologia do Recife, para observação e identificação
dos riscos identificados. De acordo com a classificação dos riscos em biológicos, químicos, físicos,
ergonômicos e de acidentes, pode-se observar a distribuição dos mesmos em toda a clinica da FOR, em
diferentes projeções como demonstrado no mapa de riscos e no registro fotográfico. Pelo número e
intensidade dos riscos mapeados no presente estudo, conclui-se que devem ser discutidos e elaborados
programas de promoção de saúde voltados para todos os que interagem no ambiente avaliado, que englobe educação continuada, capacitações e acompanhamento de todos os que exercem atividades na
clinica odontológica da instituição, com relação ao melhor uso de equipamento de proteção individual e
coletiva, bem como da necessidade de imunização, orientações ergonômicas e manuseio e descarte de
materiais contaminados e pérfuro-cortantes.
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A tendência atual da promoção de saúde é proporcionar tratamento aos pacientes utilizando procedimentos
minimamente invasivos. Avanços na biotecnologia permitem ao cirurgião obter acesso a sítios distante
para realizar cirurgias sem a criação de retalhos cirúrgicos, minimizando o trauma aos tecidos moles,
tempo e risco cirúrgico e a resposta inflamatória, consequentemente, edema, sangramento e desconforto
pós-operatório. O acesso cirúrgico convencional para a colocação de implantes requer a confecção de
um retalho amplo a fim de permitir a visualização do sítio receptor. Atualmente, com o constante
desenvolvimento de programas de computadores para analisar imagens geradas por tomografias e a
tecnologia CAD-CAM tem-se fabricado templates cirúrgicos individualizados que direcionam a inserção
dos implantes com extrema precisão nas posições planejadas sem a necessidade de retalhos cirúrgicos.
Esta nova técnica não irá apenas minimizar o trauma cirúrgico, mas também reduzir o tempo total de
tratamento para os pacientes, pois próteses pré-fabricadas poderão ser fixadas no momento da cirurgia.
O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar através de casos clínicos a reabilitação por implantes
através de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas utilizando o sistema NobelGuide.

TL-027

[1004] PREVENÇÃO DE FRATURAS NAS REABILITAÇÕES DE MANDÍBULAS
ATRÓFICAS COM A UTILIZAÇÃO DA FIXAÇÃO INTERNA RÍGIDA.
FERNANDES, A.V.1; OLIVEIRA, D.M.2; LOPES, N.3.
1,2.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 3.ABO,
RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:kblinho@yahoo.com

Palavras-chave: EXAMES LABORATORIAIS; PACIENTES SISTEMICAMENTE COMPROMETIDOS;
AVALIAÇÃO

A Odontologia moderna consiste na avaliação do paciente como um todo, e não apenas no que concerne
à cavidade bucal. Pacientes com comprometimento sistêmico, como os portadores de diabetes, cardiopatias
e hipertensão – por exemplo – são cada vez mais comuns em nosso cotidiano profissional. O conhecimento
de exames laboratoriais, assim como suas indicações e seus significados, leva a uma melhor análise das
condições de saúde do paciente, permitindo um melhor diagnóstico e um plano de tratamento mais
adequado. Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre alguns dos exames laboratoriais mais comuns
da clínica odontológica, em especial os principais exames hematológicos (hemograma, coagulograma),
sorologias, análise bioquímicas – entre outros, assim como discutir seus significados clínicos. Podemos
concluir que o conhecimento básico destes exames é de suma importância para que o Cirurgião Dentista,
durante seu atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos, possa diagnosticar, planejar e executar
seu tratamento de forma mais adequada.
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A reconstrução de mandíbulas com reabsorções severas ainda é um grande desafio para o cirurgião

No mundo moderno e civilizado, um sorriso bonito com dentes brancos, bem contornados, alinhados e

buco-maxilo-facial. Diversas técnicas cirúrgicas têm sido relatadas, no entanto com sucesso limitado.
Mais recentemente, tem sido utilizado implantes associado a enxertos ósseos em que os implantes sob
função tendem a proteger a reabsorção do enxerto. Todavia, complicações em relação a esta técnica
como reabsorção do enxerto, perdas dos implantes e fraturas mandibulares após carga mastigatória tem
sido relatada. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de reabilitação de mandíbula
severamente atrófica, com altura óssea máxima de 5 mm, no qual foi utilizado uma placa sistema 2.0mm
locking contornando toda a mandíbula. Essa placa foi indicada com o objetivo de reforçar a mandíbula e
minimizar os riscos de fratura mandibular, complicação freqüente nessas reabilitações, a qual pode
progredir a uma má-união ou não-união devido à diminuição da área de contato entre os cotos ósseos
atróficos. A placa foi previamente modelada com a utilização da prototipagem, o que possibilitou sua
inserção por via transoral. Após a fixação da placa foram colocados quatro implantes de 7mm (ShortyNobel Biocare) e a mandíbula foi reabilitada com carga imediata. A paciente encontra-se com
acompanhamento de 1 ano, evoluindo sem complicações.
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saudáveis contribui para aumentar a auto-estima e satisfação com seu corpo além de estabelecer padrão
de beleza. Tais dentes são, não apenas considerados atraentes, mas indicam saúde nutricional, amor
próprio, status econômico e sexualidade. Diversos tratamentos odontológicos estéticos vêm sendo surgidos
e outros aperfeiçoados ao longo dos anos. Este caso clínico tem o propósito de descrever, por meio da
técnica imediata-mediata, o clareamento de dentes tratados endodonticamente expondo as suas
indicações, limitações, etiologia, reação de escurecimento de dentes não-vitais, agentes clareadores
bem como o protocolo da técnica. Paciente do gênero feminino, faixa etária 30 anos, apresentava
escurecimento do elemento 11 em conseguência de tratamento endodôntico. Após o exame clínico e
radiográfico, optou-se pelo branqueamento do elemento fazendo uso da técnica imediata-mediata
apresentando para o paciente outras alternativas e possíveis conseguência da técnica em questão. De
acordo com os resultados clínicos obtidos e baseados na literatura consultada, conclui-se que a técnica
imediata-mediata representa uma opção eficaz para clareamento de dentes despolpados, desde que
não seja negligenciada nenhuma das etapas do procedimento, sendo assim uma opção econômica e
rápida para solução destes casos.
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A

o longo do tempo, o perfil do mercado profissional para o cirurgião-dentista vem se alterando com
mais rapidez e diversidade, diferente da estabilidade que se alcançava a alguns anos, necessitando assim,
profissionais mais preparados. Atualmente o dentista não deverá limitar-se apenas aos conhecimentos
científicos da profissão. Antes mesmo de concluir o curso de graduação, o acadêmico deverá conhecer
com profundidade o mercado de trabalho que o espera, podendo desta forma, direcionar sua linha de
atuação, otimizando seu tempo e desenvolvendo um planejamento financeiro seguro. Centro de
Especialidades Odontológicas, Programa de Saúde da Família, docência, gestão de saúde (administração
hospitalar, secretarias de saúde, etc.), administração do consultório e área comercial voltada para saúde
são algumas alternativas de trabalho. O objetivo deste trabalho é levar informações atuais através de
dados estatísticos do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde de Pernambuco e diversos órgãos da
classe; aos estudantes, recém-formados e àqueles que estão desestimulados com a profissão, possibilitando
uma visão mais ampla do mercado, abrindo assim, novos caminhos para o sucesso profissional e financeiro.
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A fratura de dentes anteriores é um acidente comum em incisivos centrais superiores de crianças e
adolescentes. As alternativas para tratar os dentes fraturados podem variar desde opções relativamente
simples, como a manutenção do elemento dental sem nenhum tipo de restauração, até opções mais
complexas que impliquem na necessidade de tratamento endodôntico radical e/ou restauração adesiva
direta/indireta.Nos últimos anos, a técnica de reparação dos dentes permanentes fraturados tem avançado
rapidamente, possibilitando a colagem de materiais diretamente sobre a estrutura dental. O tratamento
deste tipo de lesão tornou-se mais conservador e estético com os avanços tecnológicos ocorridos nos
materiais restauradores adesivos que, associados ao restabelecimento cromático da estrutura dental, buscam
uma melhor qualidade estética final e biológica para o tratamento. Este trabalho objetiva relatar um caso
clinico realizado no Curso de Especialização em Dentística Restauradora da Universidade Federal de
Pernambuco onde foram aplicados diferentes conhecimentos e técnicas para reabilitação dos elementos
11 e 21 com fratura coronária (esmalte, dentina) ocasionada por trauma esportivo. Após os exames clinico
e radiográfico, foi constatada a necessidade de tratamento endodôntico no elemento 11 seguido de
clareamento com agente químico colocado no interior da câmara coronária, e posterior reconstrução
coronária direta com resina composta.
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O

As glândulas salivares podem ser divididas em dois grupos: glândulas salivares menores e maiores.

s novos princípios restauradores priorizam a preservação do tecido dentário sadio. Para tornar possível
esta perspectiva, novos materiais se tornaram necessários. Wilson e Kent, em 1972, foram os responsáveis
pela união das características do cimento de silicato e do policarboxilato de zinco, surgindo assim o
cimento de ionômero de vidro. Este material possui diversas aplicações clínicas como selador de fissuras,
restaurador provisório, material de forramento, restaurador definitivo, cimentação de próteses e bandas
ortodônticas e ainda confecção de núcleo de preenchimento, tratamento restaurador atraumático (ART),
restaurações estéticas, híbridas e de base estendida. O ionômero de vidro apresenta potencial
antimicrobiano, além das propriedades de biocompatibilidade, adesão à estrutura dentária, baixo coeficiente
de expansão térmica linear, estética e liberação de flúor, com capacidade de absorver fluoretos de fontes
exógenas, podendo prevenir a desmineralização do esmalte adjacente. Diante desta versatilidade, o
ionômero de vidro é hoje o material com melhor potencial para a odontologia restauradora e preventiva.
Este trabalho tem como objetivo descrever a evolução, características e aplicações clínicas dos cimentos
ionomérios na Dentística.

Entre as lesões benignas que acometem a cavidade oral, estão os fenômenos de retenção de muco e o
fenômeno de extravasamento salivar que acomete as glândulas salivares menores e seus respectivos
ductos. A mucocele manifesta-se clinicamente como uma vesícula circunscrita, unilocular, delimitada,
flutuante e elevada. Quando sua localização é superficial pode ultrapassar 10 mm de diâmetro e ter
coloração variada de azulada à translúcida, porém, quando profunda podem atingir vários centímetros de
diâmetro e possuir coloração semelhante à mucosa. É assintomática, podendo, porém, causar desconforto
e interferir nas atividades fisiológicas da cavidade bucal. Para realização de tratamento eficaz, o cirurgiãodentista deve conhecer embriologia e fisiopatologia das glândulas salivares, bem como as diversas técnicas
preconizadas – excisão cirúrgica completa da lesão, marsupialização, criocirurgia com nitrogênio líquido,
e uso do laser. Este trabalho tem como objetivo abordar os principais fatores etiológicos, as principais
características clínicas, métodos de diagnóstico e tratamento da mucocele e relatar um caso clínico em
paciente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe.
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A presença de dentes escurecidos, a perda de estrutura dental em função de um trauma e o desenvolvimento
de lesões cariosas em dentes anteriores reflete-se diretamente no sorriso, causando transtornos funcionais
e emocionais. Atualmente, é crescente a exigência estética dos pacientes, sendo a sua satisfação um fator
importante, pois denota o sucesso do tratamento. Com o passar do tempo, os conceitos estéticos têm sido
aprimorados devido, principalmente, ao advento de novos materiais e técnicas restauradoras. A restauração
adequada dos dentes anteriores fraturados tem sido uma preocupação constante de clínicos e especialistas.
A reprodução de características dos dentes naturais, mais especificamente de cor e forma, sempre foi
uma das intenções das técnicas e materiais restauradores. Como tratamento restaurador estético de dentes
anteriores fraturados, pode-se lançar mão de materiais de uso direto como as resinas compostas e a
colagem do fragmento dental, ou indireto, como as coroas totais de porcelana. Este trabalho visa relatar
as diversas técnicas restauradoras de elementos anteriores fraturados, ressaltando suas vantagens,
indicações e limitações na devolução ao paciente da estética e da função perdidas.
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A denominação de lesões proliferativas, atribuídas a um grupo de lesoes que ocorrem no complexo
maxilo-mandibular é constantemente discutida na literatura. Esse grupo é representado por lesões
basicamente de natureza inflamatória e sem características histopatológicas neoplásicas. Todavia, por
serem representadas clinicamente por crescimentos teciduais, têm recebido denominações variadas que
frequentemente confundem os clínicos e levam a interpretações equivocadas. As principais lesões
comumente observadas são: hiperplasia fibrosa inflamatória, hiperplasia papilífera do palato, granuloma
piogênico, granuloma periférico de células gigantes, fibromatoses gengivais e neuromas. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho é realizar breve revista da literatura acerca dos principais processos proliferativos,
como também, ilustrar através de diversos casos clínicos tratados na clínica de cirurgia da Faculdade de
Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) para uma melhor compreensão acerca desses processos
patológicos.
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Introdução: A Queilite Actínica é uma alteração pré-maligna freqüente no vermelhão do lábio inferior,

A fotografia digital atingiu na atualidade um alto grau de qualidade passando a ser uma realidade na

que resulta da exposição excessiva ao componente ultra-violeta da radiação solar.Raramente ocorre em
pessoas com menos de 45 anos de idade.As mudanças clínicas iniciais incluem a atrofia da borda do
vermelhão do lábio inferior. Objetivo: Combate e prevenção do câncer bucal fazendo o diagnóstico
precoce do mesmo. Breve Relato de caso: Paciente encaminhado ao Projeto Asa Branca – Programa de
Combate e Prevenção ao Câncer Bucal, sexo masculino, 60 anos, apresentando uma lesão no lábio inferior com uma mancha na interface entre a mucosa e o vermelhão do lábio, ulcerada e crostosa há três
meses.Conclusão: Apesar da conduta terapêutica adotada, não houve melhora do caso, no período de
quinze dias, sendo então realizada a biópsia excisional, removendo a lesão com uma margem de
segurança.Com o resultado do exame anatomopatológico realizado no Centro Especializado em Anatomia
Patológica Oral ( CEAPO) da Faculdade de Odontologia de Caruaru -FOC,foi diagnosticado Carcinoma
de Células Escamosas decorrente da Queilite Actínica.

odontologia. Devido ao alto custo das câmeras profissionais e seus acessórios como lentes macro e
flashes circulares, muitos Cirurgiões dentistas passaram a tentam utilizar câmeras compactas para realizar
suas fotos intra-bucais. A maioria destes profissionais consegue após muito esforço atingir apenas
resultados de baixa qualidade, sem explorar corretamente os recursos que estas câmeras possuem.
Abordaremos os principais pontos a serem observados na regulagem das configurações disponíveis nas
câmeras digitais compactas, forma de enquadramento para eliminação de sombras, obtenção de um melhor
enfoque e edição das imagens obtidas. Seguindo certos princípios básicos a maioria das câmeras digitais
compactas pode ser utilizada para obtenção de imagens com alta qualidade e definição de forma que o
cirurgião dentista pode ter um bom arquivo de imagens, sem a necessidade de um alto investimento com
equipamentos mais sofisticados
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Ao se deparar com um processo patológico na cavidade oral de um paciente, o cirurgião-dentista deve
lançar mão de várias modalidades de exames complementares e semiotécnicas para conseguir estabelecer
um correto diagnóstico para aquela condição, mas sem se esquecer que os aspecto clínicos são soberanos.
Um dos recursos auxiliares que pode-se utilizar é o exame por imagem, pois através da observação de
como determinada patologia se apresenta em um exame imaginológico, o profissional tem o processo de
diagnóstico facilitado através dos conhecimentos de patologia radiográfica. Soma-se a isto a solicitação
de exames laboratoriais, sejam para observar o padrão histológico de uma determinada lesão, seja para
verificar as alterações metabólicas existentes no organismo do paciente, pois uma determinada alteração
pode-se relacionar com um determinado processo patológico, favorecendo ao diagnóstico diferencial e
possibilitando ao profissional em Odontologia chegar a um correto diagnóstico final da condição
patológica. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o papel desmpenhado por alguns exames por
imagem e de laboratório no diagnóstico diferencial, ressaltando a combinação dos mesmos. Podemos
observar que, ao realizarmos uma avaliação conjunta utilizando exames por imagem e laboratoriais,
aumentam os subsídios para o correto diagnóstico final, dando bases para a elaboração de uma terapêutica
adequada para a condição patológica existente.
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A

afronta aos princípios bioéticos, quando especificamente ligados as áreas humanas encarnam
características complexas, em virtude da multiplicidade de grupos sociais, e isso direciona qual o
comportamento aceitável em determinada atividade profissional. A Bioética é o parâmetro que vai além
dos limites tradicionais da ciência. Os Cirurgiões-Dentistas frequentemente são colocados em situações
que envolvem dilemas bioéticos, sejam eles genéricos ou situacionais. O delineamento desse sucinto
estudo busca avaliar o que principia a autonomia bioética, em razão a submissão do paciente, aos meios
terapêuticos que dispõe o Profissional Dentista. A problematização configura-se no tênue limite existente
justamente entre estes dois preceitos: necessidade e possibilidade, que possui o paciente de submeter-se
a um tratamento. Impossível, é discriminar sentimentos tão aprofundados no fantasioso mundo da
população carente. A Odontologia preventiva, a exemplo, é uma realidade inimaginável para a maioria
da população que não tem condições mínimas de sobrevivência.
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A

subjetividade em análise do sorriso dificulta o estabelecimento de metas terapêuticas apropriadas. O
objetivo do presente trabalho é apresentar parâmetros anatômicos objetivos para a análise do sorriso,
através de casos clínicos e dados da literatura científica e fornecer direcionamentos terapêuticos para
resultados estéticos e funcionais excelentes. Dentre os parâmetros mais importantes para a análise do
sorriso destacam-se o grau de exposição dos incisivos superiores no repouso e o corredor bucal. Em
casos de exposição de incisivos acima de 6mm o prognóstico é reservado para bons resultados sem a
cirurgia ortognática. O mesmo ocorre para os casos de corredor bucal excessivo. Para o exame físico o
paciente deve apresentar-se com a posição natural da cabeça, lábios relaxados e mandíbula em relação
cêntrica. Os dados obtidos são avaliados e procedimentos clínicos em periodontia, ortodontia, cirurgia,
prótese e dentística podem ser empregados. A integração de tais especialidades é fundamental para
resultados satisfatórios e o conhecimento dos parâmetros objetivos para a análise do sorriso é indispensável.
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A busca pela estética é um fator de muita influência sobre o comportamento das pessoas, devido ao
impacto que um sorriso pouco harmônico é capaz de exercer no meio social. Um procedimento estético,
ao ser planejado, deverá ser individualizado de acordo com o caso em questão. Apresentando-se, a paciente,
insatisfeita com seus dentes escurecidos, foi identificado que para a melhora na estética seria necessário,
além do clareamento dental, a realização da gengivoplastia. A plástica gengival é um procedimento
cirúrgico que objetiva remodelar a gengiva para expor uma quantidade maior da coroa, dando-lhe uma
conformação parabólica e conferindo um aspecto estético mais adequado e harmônico. No clareamento,
utilizam-se substâncias químicas que tendem a minimizar a pigmentação adquirida pelos dentes. Concluído
o tratamento, foi verificado um aumento na coroa clínica nos dentes anteriores superiores e matiz mais
clara em seus elementos dentários. O caso clínico apresentado evidencia a importância de uma atuação
multidisciplinar para a obtenção dos melhores resultados possíveis. Deve-se salientar que o desejo da
paciente foi fundamental no planejamento e condução do caso. Existem várias maneiras de solucionar
um caso, no entanto, a adição de diferentes pontos de vista concorrem para uma resolução mais eficaz.

TL-046

[1201] PERIMÓLISE: RELAÇÃO COM PROBLEMAS SISTÊMICOS DO MUNDO
MODERNO.
PEREIRA, F.C.; MENEZES FILHO, P.F.; SILVA, C.H.V.; GUIMARÃES, R.P.; FALCÃO
LEITE, K.A.; COSTA, A.R.
HGER, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fladnacarvalho@gmail.com

Palavras-chave: ANATOMIA; MINI-IMPLANTE; ANCORAGEM

O

s mini-implantes ortodônticos (MI) são dispositivos que podem ser fixados às maxilas e mandíbula sem
ósseo-integração, permitindo uso temporário para movimentos dentários diversos com alto grau de controle
de ancoragem. O objetivo do presente trabalho é apresentar os aspectos anatômicos indispensáveis ao
sucesso clínico no uso dos mini-implantes, através da demonstração dos procedimentos de instalação e
demais parâmetros clínicos, em peças anatômicas e em seres vivos. Os principais sítios para a utilização
dos MI incluem a tuberosidade da maxila, os espaços inter-radiculares, a crista zigomático-alveolar, a
sutura palatina mediana e a sínfise mandibular. Fatores relacionados ao padrão morfológico facial, qualidade
do osso e magnitude e direção da força ortodôntica interferem diretamente na estabilidade dos mini-implantes.
O conhecimento dos parâmetros anatômicos relacionados às maxilas e mandíbula é fundamental para a
correta utilização de forças ortodônticas sobre os MI para ancoragem absoluta em ortodontia.
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As lesões não cariosas representam um desafio à Dentística atual em virtude dos inúmeros fatores
relacionados (abrasão, abfração e erosão). Neste contexto, a perimólise se caracteriza por ser uma perda
irreversível da estrutura dental por exposição freqüente a substâncias ácidas. É um tipo de erosão dentária
cada vez mais freqüente em crianças, jovens e adultos, em razão, sobretudo, dos hábitos alimentares do
mundo moderno; estando também relacionada a distúrbios orgânicos sistêmicos. O diagnóstico precoce
da doença combinado a um tratamento transdisciplinar bem planejado possibilita a estagnação das lesões
presentes e impede o surgimento de novas lesões, possibilitando ao paciente uma melhoria significante
na sua qualidade de vida. Em virtude das dificuldades que o cirurgião dentista encontra em estabelecer o
diagnóstico preciso desta patologia e definir o tratamento adequado, este trabalho objetiva expor os
resultados de uma extensa uma revisão da literatura, na qual são abordadas as principais características
da perimólise, principais distúrbios sistêmicos do mundo moderno correlacionados, de forma a estabelecer
protocolo preventivo e terapêutico.
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utilização de animais em pesquisas científicas tem inúmeras vantagens sobre os estudos em humanos,
como por exemplo, o controle das variáveis, a possibilidade de serem testadas inúmeras hipóteses e
estudos histológicos de situações que não poderiam ser estudadas no homem, tais como os processos de
reparação e cicatricação. Este trabalho pretende demonstrar didaticamente os princípios éticos, legais e
científicos dando noções básicas para a realização de pesquisas científicas com animais em biotério.
Ainda que a generalização dos conhecimentos obtidos em animais não possam ser plenamente transponíveis
aos seres humanos, as pesquisas em animais podem trazer contribuições imensuráveis para a ciência.
Desta forma, a utilização de animais em projetos de pesquisa deve ser uma alternativa ao uso de seres
humanos e ser indispensável, imperativa ou requerida. Mas para que a pesquisa seja realizada de forma
apropriada e tenha relevância científica é preciso levar em consideração os princípios éticos, legais e
científicos.
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Fraturas coronárias são danos dentais freqüentes, especialmente em crianças e adolescentes. De acordo
com a severidade do trauma, muitas complicações podem ocorrer, particularmente quando a fratura
acontece na região anterior, onde a reabilitação deve satisfazer parâmetros estéticos e funcionais. Uma
opção para o tratamento é a colagem do fragmento dental. A colagem do fragmento promove uma resposta
emocional muito positiva no paciente e simplifica a manutenção da oclusão original. O objetivo do nosso
trabalho é apresentar o tratamento de uma fratura oblíqua de coroa-raiz em um incisivo lateral superior
com invasão do espaço biológico, através de cirurgia periodontal com a colagem trans-cirúrgica do
fragmento dental. Três anos depois do tratamento, o dente exibe boa harmonia estética e saúde periodontal. Em conclusão, a técnica de colagem de fragmento deve sempre ser levada em consideração como
tratamento reabilitador de fraturas dentais pois além de ser uma técnica simples e segura, oferece a
recuperação natural da estética e funcão dos dentes fraturados.
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A adesão consiste na união entre duas superfícies, de natureza igual ou distinta, por forças físicas,
químicas ou ambas. Esta interação possibilitou mudanças importantes e fundamentais na Dentística como:
maior preservação da estrutura dentária, eliminação de retenções adicionais, favoreceu grandes avanços
no aspecto estético das restaurações e principalmente foi capaz de criar uma maior união entre o material
restaurador e o dente. A utilização do adesivo teve início com o emprego do condicionamento do esmalte
com ácido fosfórico por Buonocore (1995). Entretanto, este fato não era possível para a dentina, uma vez
que os adesivos eram incompatíveis com a estrutura úmida da mesma e a presença da smear layer produzia
uma união frágil com o material restaurador. Muitas pesquisas foram desenvolvidas em busca de um
adesivo ideal para ambos os substratos (esmalte e dentina). Surgiram os adesivos autocondicionantes
com propriedade de reduzir os passos clínicos e a sensibilidade pós-operatória, devido a etapa do
condicionamento e aplicação do adesivo ser realizada simultaneamente. Atualmente, na classificação
dos adesivos pode ser considerado o tratamento da dentina, os adesivos convencionais necessitam de
condicionamento prévio, enquanto os adesivos autocondicionantes não. Uma vez que que o primer
apresenta substâncias ácidas, agindo como condicionador. Objetivo deste trabalho é abordar a adesão
convencional e a auto-adesão ao substrato dentinário.
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O

desenvolvimento de novos métodos de detecção de cárie tem o objetivo de minimizar a dificuldade
encontrada pelos profissionais no diagnóstico de lesões incipientes de cárie, suprindo a deficiência dos
métodos convencionais. Pretende-se avaliar os métodos citados na literatura e compará-los segundo sua
especificidade e sensibilidade, e difundir os conhecimentos acerca destes métodos, desde os mais
tradicionais até os mais recentes.Durante o século 20, critérios tátil-visuais foram usados para o diagnóstico
de carie dental, estes detectavam apenas a presença de cavitação. Com compreensão crescente do processo
da cárie dental, a criação de sistemas diagnósticos sensíveis e específicos é necessária para permitir a
detecção precoce de desmineralização. Para tanto, o avanço da tecnologia tem auxiliado na criação de
novos métodos para a detecção de cárie. Estes novos métodos estão baseados: Na mensuração da diferença
de condutividade elétrica entre tecido sadio e tecido lesado, em imagens obtidas através de radiação X e
na dispersão da luz visível nos tecidos dentais.Atualmente tem-se dado mais ênfase a aparência clinica
da lesão para a realização do diagnóstico de cárie. Apesar dos avanços tecnológicos, ainda é necessário
que haja mais pesquisas, para que tais métodos possam ser aperfeiçoados e utilizados na rotina dos
consultórios odontológicos.
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O

uando se restauram dentes posteriores com resina composta, objetiva-se não somente reproduzir a cor
dos dentes naturais, mas principalmente restituir detalhes presentes na anatomia oclusal, restabelecendo
a integridade estética e funcional. Objetivou-se mostrar a possibilidade de se associar a remoção do
tecido cariado à restituição da estética e função original do elemento dentário de uma maneira simples e
rápida. O presente trabalho relata um caso clínico onde a paciente apresentava cárie dentária profunda,
porém com pequena cavitação na superfície oclusal, sem perda do desenho anatômico da mesma. Optouse por utilizar a técnica da matriz acrílica oclusal, para que o desenho anatômico original do dente fosse
reproduzido. Foi utilizado isolamento absoluto, em seguida foi feita a profilaxia; aplicação de vaselina
sólida no elemento; confecção da matriz acrílica; preparo cavitário; proteção pulpar e restauração com
resina composta nanohíbrida; onde sua última camada foi prensada pela matriz acrílica e fotopolimerizada.
Seguiu-se ao acabamento, polimento e ajuste oclusal. Os resultados foram bastante satisfatórios. Podemos
concluir que essa é uma técnica que pode ser facilmente executada pelo clínico sem a intervenção do
laboratório, e com resultados esteticamente e funcionalmente previsíveis.

s maus tratos infantis são um fenômeno mundial e crescente, constituindo hoje um grave problema de
saúde pública. São caracterizados por um conjunto de agressões e lesões, que vão desde a omissão nos
cuidados ao infante, como a privação alimentar, até espancamentos e abusos sexuais e psicológicos.
Assim, no presente estudo de revisão os autores se propõem a alertar os Cirurgiões-Dentistas para a
importância do diagnóstico precoce dessa síndrome, bem como analisar a legislação pertinente e a
necessidade de notificação sempre que exista a suspeição dos maus tratos às autoridades competentes. A
literatura revela que na maioria das vezes o diagnóstico de maus-tratos é dificultado, visto que os agressores
são os pais, familiares próximos e babás. As crianças maltratadas geralmente apresentam um semblante
triste, apático e demonstram medo do examinador. São comuns lesões como equimoses e hematomas. A
contradição de informações dos familiares entre a origem da lesão e a gravidade ou multiplicidade dos
achados e demora na procura por atendimento são fortes indicativos dos maus tratos infantis. Sendo o
Cirurgião-Dentista um profissional da saúde que recebe diariamente crianças em seu consultório, deve
estar sempre atento a esses sinais, examinando-o de uma forma holística e procurando manter uma relação
de confiança com o infante paciente.
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O s Institutos de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) dispõem em sua estafe de peritos
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multidisciplinares formadas por médicos-legistas e odontolegistas. Estes profissionais atuam
conjuntamente na elaboração de laudos de necropsias e de identificação quando presentes lesões
regionalizadas à cabeça e pescoço importantes à elucidação das causas que levaram ao óbito ou
quando há necessidade de identificação de corpos. Quando surgem fatos novos de importância criminal para o caso ou quando recaem dúvidas sobre o resultado do laudo, a autoridade judicial pode
solicitar a exumação do cadáver/esqueleto. As exumações jurídicas são procedimentos técnicocientíficos, que consistem na remoção de cadáveres sepultados de forma legal, acidental ou clandestina,
tendo como objetivo dirimir dúvidas sobre as circunstâncias da causa mortis, identificação do cadáver
e confirmação do diagnóstico. Este trabalho tem por objetivo relatar uma exumação de um indivíduo
vítima de homicídio por arma de fogo em segmento encefálico, exumado cerca de 30 dias após a
inumação, e autorizada por haver dúvidas quanto à identidade. O esqueleto foi identificado por meio
da comparação dos elementos dentários com a ficha clínica odontológica ante-mortem da vítima.
Face ao relato, este trabalho ressalta a importante função dos odontolegistas em procedimentos de
identificação humana.

Odontologia tem progredido cada vez mais, no desenvolvimento de novos materiais e técnicas
odontológicas que objetivam resoluções restauradoras estéticas. A estética parece-nos ter o poder de
encantar, tanto os cirurgiões dentistas, como os pacientes, que cada vez mais procuram os consultórios
odontológicos em busca de um “sorriso perfeito”. Apesar dos avanços das técnicas restauradoras, estas
apresentam suas indicações, contra-indicações e principalmente, apontam para uma grande desvantagem
comumente manifestada: a sensibilidade pós- operatória. Esta condição é um problema que não depende
apenas de um fator isolado, mas de um conjunto deles, como, por exemplo: negligência de diagnóstico
da condição inicial do dente, técnica de preparo cavitário incorreta, ação tóxica de materiais restauradores,
aplicação incorreta de material restaurador e sistema adesivo, contaminação bacteriana, infiltração marginal e interferências oclusais. Esse desconforto pós-operatório pode ser prevenido e também tratado se
o cirurgião-dentista atentar à precisão de todos os passos das técnicas adesivas, ter conhecimento adequado
das propriedades dos materiais, das forças oclusais e do substrato dentinário. Assim, este trabalho objetiva
discutir os fatores etiológicos da sensibilidade dentária pós-operatória bem como suas possibilidades de
prevenção e tratamento.
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ão raramente Cirurgiões-Dentistas são surpreendidos com ações relativas à prestação de serviços de
tratamento, muitas das vezes não sendo o único causador do vicio ou defeito pelo qual está sendo processado,
podendo não ter configurada sua real responsabilidade sobre matéria alegada em juízo. Sendo assim este
trabalho propôs discutir aspectos relacionados à questão dos excludentes de responsabilidade no Código de
Defesa do Consumidor – CDC, traçando paralelos com a atividade odontológica. Tal situação se traduz
importante no momento em o CDC utiliza como regra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços
ou fornecedor, bastando que seja verificada a existência do nexo de causalidade entre o dano experimentado
pelo consumidor e o vício ou defeito no serviço ou produto. Ressalta, entretanto que tratamento diverso é
preconizado aos profissionais liberais, sendo a responsabilidade apurada mediante a verificação da culpa,
representando o caso dos Cirurgiões-Dentistas. Para que estes profissionais não sejam responsabilizados,
entretanto, por inadequação do produto ou do serviço, faz-se necessário que incidam em uma das excludentes
disciplinadas explicita ou implicitamente no CDC. O conhecimento das mesmas pode ser uma valiosa
ferramenta para que não apenas o Cirurgião-Dentista, mas qualquer prestador de serviços possa se proteger
de denuncias injustas, e desta maneira faça valer o direito que o assiste.

N

s elementos dentários após tratamento endodôntico têm sua resistência à fratura diminuída devido à
perda de grande parte de estrutura dentária e por isso necessitam muitas vezes ser restaurados
associadamente a pinos intrarradiculares. A utilização desses dispositivos intrarradiculares tem aumentado
a longevidade de dentes enfraquecidos após grande perda de estrutura dentária. Os núcleos metálicos
fundidos foram por muito tempo rotineiramente indicados no tratamento restaurador de dentes tratados
endodonticamente. Entretanto, o surgimento dos pinos intrarradiculares pré-fabricados possibilitou um
melhor aproveitamento do remanescente dentário, tornando o tratamento mais conservador. A retenção
dos pinos nos condutos radiculares pode ocorrer de diferentes formas de acordo com o pino utilizado e
com as características do conduto. O objetivo desse trabalho é, através de uma revisão de literatura,
analisar as diversas formas de retenção dos pinos intarrradiculares e suas principais indicações.
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O

s traumatismos dentários em dentes anteriores permanentes são situações que impõem ao profissional
um atendimento rápido, porém minucioso. Os traumas dentários, principalmente aqueles que envolvem
os dentes anteriores, influenciam a função mastigatória, fonética e estética do indivíduo, não raramente
afetando seu comportamento e gerando implicações legais. O objetivo deste trabalho é de através de uma
revisão de literatura apresentar uma abordagem pericial relacionada a estes danos sob o ponto de vista
civil e penal. As lesões de estruturas dentárias ofendem a integridade corporal e a saúde do indivíduo,
sendo sob a ótica penal uma lesão corporal prevista no art. 129 do Código Penal Brasileiro. Também são
passíveis de reparação cível e ou indenização, inclusive por danos morais. Assim, cabe ao CirurgiãoDentista em especial aquele que trabalha em clínica de atendimento de urgência e hospitais a realização
de anotações objetivas de seus atendimentos no sentido de contribuir para os esclarecimentos inequívocos
a Justiça caso seja acionados pela mesma.
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Para a implantação da vigilância a saúde como modelo assistencial ideal preconizado para o trabalho
nas equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família (ESF), os Sistemas de Informação em
Saúde (SIS) são a base para a sistematização das informações da área de abrangência necessárias para a
programação das ações, monitoramento e avaliação da saúde da população. O presente estudo é uma
revisão crítica da disponibilidade de informações relevantes para o processo de planejamento da saúde
bucal no âmbito da atenção básica, oriundo dos Sistemas de Informações do SUS. Dos dez sistemas
utilizados pelas equipes da ESF só é possível obter informações sobre saúde bucal no Sistema de
Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O primeiro
registra apenas dados procedimentais relativos à assistência e o segundo pretende uma caracterização da
atenção básica reunindo indicadores epidemiológicos e gerenciais de diversas doenças e agravos, no
entanto em relação à saúde bucal, o mesmo é deficitário e inespecífico. Conclui-se que os SIS´s usados
na atenção básica necessitam de indicadores saúde bucal que sirvam de base para análise situacional de
saúde do território e auxiliem no processo de monitoramento e gestão visando garantir a resolutividade
dessas ações.
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O

O uso de piercing colocado em diversas partes do corpo tem se tornado uma prática extremamente

surgimento do Programa Saúde da Família e avanço da organização dos serviços de saúde no Brasil
trouxeram e continuam trazendo novos desafios para a capacitação dos profissionais que atuam na saúde
pública. O cirurgião-dentista necessita dispor de conceitos sociais e epidemiológicos que anteriormente
não eram enfatizados na sua formação. Com a descentralização das ações e municipalização da saúde
ocorreu uma ampla abertura do mercado de trabalho na saúde coletiva para os profissionais da área
odontológica. Torna-se imperioso, portanto, que os cirurgiões-dentistas tenham habilidades para
compreender as formas de acometimento dos agravos e determinantes sócio-político-institucionais do
sistema de saúde, bem como adquirir domínio técnico nas suas diversas áreas de atuação: do planejamento
ao sistema de informação, do conhecimento dos problemas ambientais à atuação didático-pedagógica, da
saúde do trabalhador, do domínio de um instrumental estatístico básico, dos paradigmas organizacionais
adequados às novas realidades regionais, a organização e gestão de serviços de alto custo e complexidade
tecnológica. O objetivo deste trabalho é discutir sobre a atual formação profissional universitária do
cirurgião-dentista no Brasil, bem como apresentar a realidade do mercado de trabalho no país com a
criação de novos cursos de Odontologia e o crescente aumento das equipes de saúde bucal na Estratégia
Saúde da Família.

comum entre adolescentes, que fazem deste ornamento uma arma perigosa, colocando em risco a própria
saúde. Apesar da prática de aplicação de piercing apresentar-se como modismo dos tempos atuais, verificase que em alguns casos pode estar relacionada com tradições culturais e religiosas, como no antigo
Egito, onde o piercing já era usado no umbigo como sinal de realeza. Esse acessório vem sendo motivo
de preocupação e discussão pelos odontólogos devido as suas interferências prejudiciais na cavidade
oral. Este trabalho tem como objetivo apresentar as complicações causadas pelo uso de piercing, em
função do seu tipo e localização na cavidade oral e região perioral, através de ilustrações e informações
obtidas a partir da revisão de literatura. Desta forma, informando aos cirurgiões-dentistas as complicações
decorrentes do seu uso como reações inflamatórias, parestesias, recessão gengival, bem como possíveis
doenças infecto-contagiosas, para que estes profissionais possam orientar e prevenir seus pacientes.
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O

s gestantes representam uma parcela da população que necessita de atenção odontológica especial nos
serviços de saúde, tendo em vista a importância crucial que as mães desempenham na promoção da saúde
bucal da família. O presente trabalho objetivou compreender a percepção de gestantes do Programa
Saúde da Família em relação aos problemas bucais e ao tratamento odontológico na gestação, no município
de Ribeirópolis-SE. A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética de número
0050.0.000.107-06. Foram entrevistadas 41 gestantes, utilizando-se um roteiro de entrevista com questões
abertas e fechadas, e a análise dos resultados foi desenvolvida através de metodologia quantitativa e
qualitativa. Os resultados mostraram que a grande maioria das gestantes acreditam em mitos e crenças
enraizados na cultura popular, no que se refere principalmente a prejuízos à saúde bucal decorrentes da
gestação e à contra-indicação do tratamento odontológico na gravidez. Concluiu-se que os profissionais
das equipes de saúde devem desvelar os modelos explicativos populares em relação a tais mitos e crenças,
priorizando ações de promoção de saúde que conduzam à melhoria da saúde bucal e qualidade de vida
tanto da mãe quanto dos seus filhos.

preparo biomecânico dos canais radiculares é a etapa mais importante do tratmento endodôntico, na
qual se realiza a limpeza e modelagem do canal radicular, visando uma posterior obturação o mais hermética
possível. Todavia esta também é a etapa na qual ocorrem a maioria dos acidentes, principalmente em
canais curvos e atrésicos. Para tentar minimizar estes inconvenientes, diversas técnicas tem sido propostas,
e vários instrumentos foram desenvolvidos. Com a introdução das ligas níquel titânio se viabilizou a
utilização de instrumentos acionados a motor, como forma de tornar o preparo biomecânico mais eficaz.
Contudo, estes sistemas de instrumentação, denominados de rotação contínua, apresentam como maior
inconveniente, o risco de fratura das limas endodônticas. Assim sendo, desde a introdução destes sistemas,
diversas modificações foram efetuadas com a finalidade de contornar esse inconveniente. Este trabalho
apresentará os principais sistemas, as técnicas mais factíveis, assim como regras seguras de utilização,
visando propiciar um preparo mais eficiente, sempre com a preocupação em manter a forma original do
canal, evitar acidentes e complicações como: degraus, perfurações e fraturas e, dessa forma permitir uma
modelagem do canal radicular mais rapida, segura e de melhor qualidade.

TL-059

TL-063

[612] AVALIAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO ATENDIMENTO
CLÍNICO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFPE.
MOTA, C.C.B.O.; BRASIL, C.M.V.; MATIAS, M.N.A.; VASCONCELOS, M.M.V.B.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:cacau_brainer@hotmail.com

Palavras-chave: BIOSSEGURANÇA; RISCOS OCUPACIONAIS; PREVENÇÃO

O objetivo deste trabalho foi observar o cumprimento das normas de biossegurança e os cuidados com
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O

os riscos ocupacionais pelos alunos que atenderam nas clínicas de Odontologia Preventiva 2, Odontopediatria 1 e 2, Dentística 2 e 3, e Endodontia 2 e 3 da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Pernambuco. Este trabalho constituiu-se de um estudo observacional, no qual foram anotados
em formulário o cumprimento ou não das normas de biossegurança e cuidados com os riscos ocupacionais
durante o atendimento, no período de outubro/2006 a maio/2007. Procurou-se contemplar as clínicas em
igual proporção de observações. Os resultados apontaram a ausência de manilúvio, inadequações quanto
ao uso dos EPI para os alunos e pacientes, falta de um local exclusivo para lavagem de instrumental e
deficiências ergonômicas durante a prática clínica. Concluiu-se que é necessária a divulgação mais
intensa de políticas de biossegurança entre os alunos da instituição, assim como uma reavaliação e
mudanças na infra-estrutura das clínicas e dos conteúdos dos treinamentos em aula oferecidos aos alunos
do curso de Odontologia da UFPE, no intuito de melhor conscientizar os alunos e prevenir a ocorrência
de acidentes ocupacionais.

tratamento endodôntico é um procedimento utilizado como forma de preservar na cavidade oral,
dentes com enfermidade pulpares e/ou periapicais. Este tipo de procedimento alcança um percentual de
sucesso bastante alto, desde que sejam seguidos os princÍpios que norteiam a sua execução. Não obstante, nem sempre é realizado a contento, as vezes devido a variações anatômicas, mas na maioria dos
casos devido a iatrogenias. Dentre as quais as principais são os desvios, degraus, perfurações e fraturas
de instrumentos. Por estas razões, no nosso trabalho serão abordadas a principais formas de prevenir a
ocorrência desses acidentes, seguindo regras de utilização que viabilizam uma terapêutica mais segura,
assim como diversas formas de tratar esses acidentes, principalmente as perfurações. Assim sendo
abordaremos as formas de contornar estes acidentes, mediante deversas técnicas, tanto clinicas como
cirúrgicas. Serão aclaradas as principais formas de tratamento de perfurações utilizando-se o MTA, e
outros materiaIs, como forma de reverter o insucesso endodôntico, baseado em conteúdo científicos
pertinentes. Para tanto serão apresentados diversos casos clínicos, onde o sucesso foi obtido, mesmo a
despeito da ocorrência de acidentes e complicações, conseguindo unir os conhecimentos teóricos às
evidências clínicas.
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D

esde a descoberta por Frederick McKay, 1901, dos “dentes manchados” e baixa prevalência de cárie
nos moradores de Colorado Springs, e sua relação com a elevadíssima concentração de flúor na água
consumida, que a Odontologia ganhou um grande aliado na prevenção da doença cárie. Desde então,
foram desenvolvidos estudos para que o uso do Flúor tivesse um ótimo efeito na prevenção das cáries,
mínimos risco de fluorose dentária, podendo ser disponibilizado como medida preventiva coletiva. Neste
âmbito, seguindo as experiências de três cidades dos Estados Unidos, 1945, foi que em 1953, o município
de Baixo Guandú-ES, ftornou-se o pioneiro, no Brasil, na fluoretação das águas de abastecimento público.
Em 1974, a lei federal n° 6.050 tornou obrigatória a fluoretação das águas de abastecimento no Brasil,
para todos os municípios que possuíam sistema público de abastecimento de água. Esse método voltou a
ser de interesse do setor público com a recente política nacional do Brasil Sorridente, que coloca no seu
documento-base a fluoretação das águas de abastecimento público como uma das suas ações estratégicas.
Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a trajetória da fluoretação das águas de abastecimento público
no Brasil, tanto através de aspectos históricos, econômicos e éticos, quanto aos seus respectivos
instrumentos normativos
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Biologicamente, no tratamento dos canais radiculares com polpas necróticas associadas à radiolucidez
periapical, a principal preocupação atual é promover completa antissepsia do sistema de canais radiculares,
uma vez que os microrganismos remanescentes são os principais determinantes dos insucessos
endodônticos. Neste relato de caso clínico, uma paciente, com 32 anos de idade, apresentou-se com
história de trauma que resultou na necrose pulpar e concomitante interrupção da rizogênese do elemento
dentário 11 e 21. Após desbridamento e neutralização do canal radicular, realizou-se o preparo pela
técnica Crown-Down, sendo a lima apical final a de número 140. A medicação intracanal foi uma pasta
à base de hidróxido de cálcio, Calen por 30 dias. Como não existia uma barreira de dentina apical,
realizou-se um tampão apical com MTA e em seguida a obturação do sistema de canais radiculares. Na
obturação do canal radicular, utilizou-se a técnica dos cones rolados devido à amplitude do canal radicular. Na atualidade, frente aos vários biomateriais disponiveis na Endodontia, MTA parece ser um dos
mais promissores frente a várias situações clínico-patológicas, a exemplo do tratamento endodôntico dos
pacientes portadores de ápices abertos e presença de reabsorção apical externa.
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Os dentes tratados endodoticamente são normalmente mais frágeis, portanto, dentes despolpados necessitam
de técnicas e materiais que reforcem e protejam a estrutura dental remanescente. Após a terapia endodôntica
nos casos onde há grande ou total perda de estrutura coronária, ocorre a necessidade de uso de retentores
intra-radiculares, com a finalidade de reter e facilitar a reconstrução protética do dente.Sua confecção é um
procedimento variável, basicamente, são formados de pino, núcleo e estojos tendo como objetivo a
substituição da estrutura dentária perdida, para a obtenção de paredes resistentes e retenção adequadas da
restauração final.A remoção de pinos intra-radiculares é considerado um procedimento delicado e cauteloso,
entretanto em algumas situações se faz necessário, como nos casos em que os dentes com retentor intracanal instalado apresenta lesão periapical e/ou tratamento endodôntico questionável (necessidade de
retratamento), presença de cárie, comprometimento estético e necessidade protética, em decorrência de
próteses mal-executadas, de problemas de infiltração marginal ou indicação de novas intervenções
endodônticas.Dentre os métodos e procedimentos sugeridos para a remoção dos retentores intra-radiculares,
temos a tração, o emprego do ultra-som, o desgaste através de instrumentos rotatórios e as combinações
destes.O presente trabalho propõe-se a discutir sobre estes métodos, ilustrando-os.
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Uma boa relação entre os arcos dentais é imprescindível para manutenção do equilíbrio do sistema
estomatognático e harmonia facial. A falta de crescimento adequado no sentindo transverso da maxila
impossibilita tal equilíbrio ocasionando mal-oclusão e função inadequada. O diagnóstico é realizado através
do exame clínico, exames radiográficos e modelos de estudo. A expansão ortopédica rápida do palato é o
tratamento de eleição em pacientes esqueleticamente imaturos. No entanto, com a maturidade óssea há
aumento da fusão da sutura intermaxilar. Logo, em pacientes adultos a Expansão da Maxila Cirurgicamente
Assistida é a terapêutica de eleição. A técnica cirúrgica convencional consiste em osteotomia horizontal na
parede lateral da maxila 4 a 5 mm acima dos ápices dos dentes, no mesmo nível do plano oclusal, estendida
da região lateral-inferior da abertura piriforme até o pilar zigomático seguida da separação da sutura
intermaxilar. Há variações da técnica tais como separação dos processos pterigóides ou osteotomia sem
envolver a abertura piriforme. A ativação do aparelho ortodôntico é realizada no momento da cirurgia e
somente após alguns dias do procedimento cirúrgico. Este trabalho objetiva realizar revisão de literatura
acerca dessa modalidade terapêutica, enfatizando as variações técnicas, bem como apresentar alguns casos
clínicos realizados no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UPE.
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Ameloblastoma pode de desenvolver do epitélio relacionado à formação dos dentes, como o epitélio
reduzido do órgão do esmalte ou da cápsula epitelial de cistos odontogênicos, em especial do cisto
dentígero. Embora não seja obrigatória a ocorrência relacionada a esta patologia, é importante para a
compreensão de sua formação, os fatores de risco desta condição e as características que a identificam.
Os Ameloblastomas classificam-se do ponto de vista clínico, radiográfico e histológico como: intraósseo
multicístico, periférico e unicístico. O tratamento de eleição para os ameloblastomas muitas vezes é a
ressecção cirúrgica. Sua alta incidência a invadir as estruturas vizinhas, bem como o alto índice de
recidiva, são razões que recomendam a retirada em bloco de tumores com margens de segurança. Com o
objetivo de evidenciar a importância de tratamento em casos de ameloblastoma, este trabalho exibirá um
caso clínico ilustrando técnica de curetagem da loja patológica, bem como sua evolução. Contudo, técnicas
de descompressão e curetagem tem se mostrado eficazes para a diminuição da lesão, possibilitando
procedimentos cirúrgicos menos invasivos.
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O bruxismo é uma parafunção de etiologia multifatorial, podendo ser classificado como cêntrico, onde
há o apertamento dos dentes de forma isométrica, tanto consciente quanto inconsciente; e excêntrico, o
mais conhecido, onde há o ranger noturno dos dentes. Ainda pode ser classificado como leve moderado
e severo. Dentre as diversas conseqüências deletérias causadas pelo hábito citado temos: fadiga muscular; desgaste oclusal avançado, deixando exposta a polpa; diminuição da dimensão vertical que compromete
a postura mandibular e a função; prejuízos à articulação têmporo-mandibular, passando de simples ruídos
e estalidos à creptação, estado avançado e degenerativo do disco articular promovendo atrição das
estruturas ósseas; desvio e diminuição de abertura bucal, sendo também bastante destrutivo e danoso às
estruturas periodontais, auditivas e posturais. Atualmente, nenhum tipo específico de tratamento tem
provado superioridade sobre qualquer outro na ajuda aos pacientes com bruxismo (Harthaway, 1995).
Esse fato tem levado a várias discussões acadêmicas e, principalmente, deixado muitas dúvidas para o
clínico quanto a escolha do melhor tratamento a ser empregado para os pacientes portadores desta
parafunção. O presente trabalho tem por intenção fazer uma revisão de literatura das complicações mais
freqüentes no que concerne aos pacientes bruxômanos severos.
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A

articulação temporomandibular é uma estrutura constituída por estruturas ósseas, músculos
mastigatórios, ligamentos, disco e cápsula articular. Associado a esta articulação, tem-se ainda o côndilo
da mandíbula, importante estrutura óssea que é frequentemente fraturado, sendo a fratura mais prevalente
dentre as fraturas faciais. No entanto, o tratamento tem sido alvo de controvérsias. A escolha da terapia
a ser instituída – cirúrgica, bloqueio maxilo-mandibular, fisioterapia elástica ou associação, está
diretamente ligada ao tipo de fratura, a idade do paciente e ao grau de alteração funcional decorrente da
fratura. Os exames imaginológicos são importantes para o diagnóstico e classificação da fratura, todavia,
os achados clínicos são mais relevantes na indicação do tipo de tratamento. Geralmente, opta-se pelo
tratamento conservador, exceto em casos de deslocamento de fragmentos e luxação do côndilo da fossa
mandibular – redução cruenta indicada, pois a intervenção cirúrgica esta comumente associada a uma
maior freqüência de complicações. Este trabalho, através de revista da literatura atual, visa demonstrar e
discutir as possibilidades de tratamento conservador, vantagens, desvantagens, indicações, contraindicações e sua importância, como também da fisioterapia pós-operatória para reabilitação do paciente
vítima de fratura do côndilo mandibular.
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O tratamento das desproporções maxilo-mandibulares através da correção cirúrgica representa uma das
possibilidades de atuação interdisciplinar entre Fonoaudiologia e Odontologia. A assistência a pacientes
que apresentam alterações nas características ósseas, oclusais, musculares ou funcionais da face precisa,
ser realizada por profissionais, entre os quais ortodontistas, cirurgiões buco-maxilo-faciais e
fonoaudiólogos. As discrepâncias faciais, que podem ser percebidas nos padrões curtos e longos, se
classificam em sagitais, transversas e verticais, grupo em que se enquadra o excesso vertical maxilar,
objeto deste estudo. Realizou-se estudo de revisão bibliográfica colhida a partir de artigos científicos e
livros no intento de esclarecer as fases de tratamento a que os pacientes com indicação cirúrgica ortognática
são submetidos, ressaltando a participação dos profissionais que formam a equipe interdisciplinar e
ainda de enfatizar especialmente a atuação fonoaudiológica efetiva nos casos de excesso vertical maxilar.
Pôde-se constatar que embora a atuação interdisciplinar tenha sido citada pela maioria dos autores, não
há o conhecimento aprofundado sobre a viabilidade da intervenção fonoaudiológica que é realizada com
vistas a auxiliar quanto ao diagnóstico e ao planejamento e reduzir as complicações pós-operatórias
contribuindo para que haja restabelecimento efetivo das funções orais dos pacientes.
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A dor muscular (mialgia) é a queixa mais comum feita pelos pacientes com distúrbios funcionais do
sistema mastigatório. O objetivo do presente trabalho é apresentar os aspectos anatômicos aplicados ao
tratamento das desordens temporomandibulares musculares. Das várias modalidades para o manejo de
tais alterações, farmacológico, fisioterápico e psicoterápico, as anestesias locais têm um papel essencial
tanto no diagnóstico como no tratamento, especialmente para os pontos de gatilho. O sucesso do tratamento
com anestesia local depende de algumas regras: 1) conhecimento anatômico; 2) familiaridade com a
solução anestésica; 3) usar técnicas de esterilização e 4) aspirar à agulha antes de injetar. Os principais
músculos envolvidos são: pterigóideo lateral, masseter, temporal, esternocleidomastoideo, trapézio e
músculos da nuca. Diversas estruturas vasculares como artéria carótida comum, maxilar, veia jugular
interna, plexo venoso pterigóideo; nervosas como o plexo esfenopalatino, nervo trigêmeo, facial, vago,
glossofaríngeo, e ainda glandulares como a parótida, guardam relações topográficas importantes com as
formações musculares citadas. Portanto, o conhecimento da anatomia aplicada às anestesias locais para
o tratamento de DTM musculares é fundamental para reduzir o risco de acidentes e complicações e
aumentar o nível de segurança do procedimento
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A

s desordens temporomandibulares (DTM) constituem um grupo heterogêneo de condições, que
envolvem a articulação temporomandibular (ATM) e tecidos contíguos. Este trabalho tem o propósito de
apresentar as terapias farmacológicas utilizadas para o tratamento das desordens temporomandibulares
musculares. O papel da farmacologia é na maioria das vezes coadjuvante, sendo o seu uso mais eficiente
como parte de um programa mais amplo, que envolva outras opções terapêuticas conservadoras. Os
agentes farmacológicos mais comumente usados para a administração nas DTMs incluem os analgésicos,
corticosteróides, agentes ansiolíticos para a dor aguda na DTM; podem ser usados os antiinflamatórios
não esteróides (AINEs), agentes antiinflamatórios, relaxantes musculares e anestésicos locais para
condições agudas e crônicas; e os antidepressivos tricíclicos são indicados principalmente para dor
orofacial crônica. Uma outra modalidade terapêutica que vem sendo estudada e discutida para o tratamento
das desordens temporomandibulares é a toxina botulínica. De acordo com o que foi exposto, o
conhecimento dos principais grupos de fármacos e suas respectivas aplicações é essencial para o tratamento
das DTMs musculares.
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As toxínas botulinicas são exotoxinas originadas pela bactéria Clostridim botulinum, agente causador

A maloclusão de Classe II foi descrita no começo do século por Angle, envolvendo displasia no sentido

do botulismo. A toxína botulínica tipo A (BOTOX) é utilizada para fins terapêuticos desde a década de
80 e nos últimos anos seu uso cresceu vertiginosamente, ganhando relevância na área médica. O BOTOX
é utilizado clinicamente em pacientes bruxônicos afim de produzir hipotensão muscular, através de uma
paralisia nos músculos mastigatórios. Cabe ao cirurgião-dentista avaliar as doses necessárias para cada
paciente específico. O objetivo deste trabalho é esclarecer mais uma técnica para o tratamento do bruxismo:
Aplicação intramuscular de toxina botulínica. O resultado não é imediato, após a injeção no músculo o
pico terapêutico se dá entre a 1° e a 2° semana, uma vez que seu efeito é progessivo. Entre o 3° e o 4° mês
seus efeitos começam a reduzir, tornando-se necessária nova aplicação. Esta nova técnica não promove
a cura do bruxismo, mas gera uma melhor qualidade de vida ao paciente, por apresentar longos intervalos
entre as aplicações. É mais uma técnica no auxílio ao paciente bruxônico. Infelizmente, ainda existem
poucos trabalhos cientificos relacionados a este tema, que por sua importância necessita ser mais explorado.

Antero-posterior caracterizada por uma relação de disto oclusão molar, onde o primeiro molar permanente
inferior situa-se distalmente do primeiro molar superior. Uma das formas de tratamento da maloclusão
Classe II é distalizar os molares superiores no estágio inicial do tratamento para transformar a relação
molar Classe II em Classe I. Atualmente vários são os recursos disponíveis aos especialistas para a
distalização dos mloares. O aparelho Pêndulo apresenta-se como boa opção para a distalização de molares
superiores para a correção da relação molar de classe II dentoalveolar com padrão braquifacial ou
mesofacial. Este dispositivo é classificado como um aparelho fixo, dento-muco-suportado que necessita
de cooperação mínima por parte do paciente, de simples construção, de custo acessível, que não é muito
volumoso e incômodo ao paciente, fácil de ser ativado, produzindo forças leves e contínuas. Após ativado
corretamente pode-se chegar a distalizar cerca de 5mm em torno de três a quatro meses. O objetivo deste
trabalho é analisar os efeitos do aparelho Pêndulo, através de relatos de casos clínicos, enfatizado suas
vantagens e desvantagens, indicações e contra-indicações.
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trabalho multidisciplinar deveria fazer parte constante da rotina do Cirurgião-dentista. Poucos Clínicos
Gerais, no entanto, têm acesso às informações necessárias para tomar as decisões em conjunto com o
ortodontista e, em muitos casos, o tratamento ortodôntico e clínico de um mesmo paciente, que deveria
ser integrado e em consonância, termina sendo realizado de forma independente e até mesmo divergente,
tanto pela falta de comunicação entre os profissionais quanto pela falta de conhecimento básico do clínico
sobre a ortodontia. Neste tema-livre serão abordadas de forma direta e objetiva, através da exemplificação
com casos clínicos, as principais dúvidas da inter-relação entre a ortodontia e as demais áreas da
odontologia, quando indicar o tratamento ortodôntico e quando realizar certos procedimentos clínicos.
Desta forma o dentista clínico poderá atuar em seus pacientes em maior sintonia com o tratamento
ortodôntico que está sendo realizado em paralelo até mesmo que será realizado posteriormente
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A Disfunção da articulação temporo-mandibular (ATM) é o funcionamento anormal ou indesejável da
articulação temporo-mandibular, ligamentos, músculos da mastigação, ossos maxilar-mandíbula, dentes
e estruturas que dão suporte aos elementos dentárioa. Quando existe a disfunção/funcionamento anormal,
o paciente apresenta sintomas, como dor de cabeça, dor de ouvido e/ou zumbidos, dor ou cansaço dos
músculos da mastigação, ruídos articulares (estalos ou crepitação) e dificuldade ou limitação para abrir
a boca. Outras patologias podem acometer a articulação, como: traumas, tumores e degeneração óssea.
Para casos de destruição severa das estruturas articulares, a reconstrução total pode ser a única alternativa.
O objetivo deste trabalho é fazer uma breve revisão dos tipos de tratamentos para os desarranjos articulares
e suas indicações, através de casos clínicos tratados e proservados e demonstrar a reconstrução total da
articulação temporo-mandibular (ATM) com a Prótese Total Articular (TMJ system®).

TL-079

[502] ACESSO BICORONAL PARA TRATAMENTO DAS FRATURAS COMPLEXAS
DE FACE: RELATO DE CASOS CLÍNICOS.
DÁLIA, R.C.S.; ARAUJO, B.M.; CARVALHEIRA, M.B.; BRITO, C.C.; LOCIO, J.P.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:renatadalia@hotmail.com

Palavras-chave: ORTODONTIA; ORTOGNÁTICA; DEFORMIDADE DENTOFACIAL

Palavras-chave: TRATAMENTO; FRATURAS COMPLEXAS; ACESSO BICORONAL

As deformidades dentofacias sempre desafiaram os limites da ortodontia, pois muitos casos não podem

Os traumas à região facial freqüentemente resultam em injúrias aos componentes do esqueleto ósseo da

ser totalmente corrigidos somente com a terapia ortodôntica, requisitando também de tratamento cirúrgico.
Um paciente com deformidade dentofacial desenvolve compensações dento-alveolares, e estas restringem
ou impossibilitam a correção cirúrgica. O tratamento ortodôntico deve posicionar os dentes dentro de
suas bases ósseas e também descompensar a oclusão desenvolvida para que, no ato cirúrgico, possa ser
alterada a relação óssea desequilibrada para uma relação mais harmoniosa. Valendo-se da integração
entre planejamento inicial, do preparo ortodôntico, das osteotomias programadas e de técnicas de cirurgia
cosmética, a cirurgia ortognática caracteriza-se como procedimento de correção estética e funcional,
proporcionando ao paciente uma oclusão normal e também harmonia facial. No presente trabalho, será
detalhada a seqüência de procedimentos ortodônticos envolvidos em um paciente que será submetido à
cirurgia ortognática desde a fase de diagnóstico até a fase de contenção, demonstrando as alterações
oclusais, esqueléticas e de perfil mole proporcionadas pelo tratamento interdisciplinar ortodônticocirúrgico

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
reparação óssea, retorno das funções ocular, mastigatória, nasal, a recuperação da fala, e um resultado
estético facial e dental aceitável. Dentre os métodos de tratamento das fraturas faciais estão a estabilização
óssea aberta pela colocação de osteossínteses com fio de aço combinadas com um período de imobilização
intermaxilar, que apesar de apresentar resultados satisfatórios em muitos casos, possuem inconveniências
que podem ser minimizadas ou mesmo abolidas quando utilizamos outros métodos mais modernos, como
a fixação interna rígida (F.I.R.). O acesso cirúrgico pode determinar o sucesso do tratamento, dentre eles
o bicoronal. Abordaremos em nosso trabalho não só a descrição da técnica cirúrgica desde a incisão até
a síntese com diferentes tipos de material, como também a importância da proservação dos casos, resolução
das complicações e sequelas cirúrgicas.
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A

distalização dos molares superiores constitui um desafio na correção da maloclusão Classe II em
tratamentos sem extrações dentárias e sem avanço mandibular. Os aparelhos distalizadores são congregados
em dois grupos, o consagrado AEB e os diversos distalizadores intrabucais contemporâneos. Há uma
procura por dispositivos que substituam a tração extrabucal (AEB) e que não exijam demasiada colaboração
do paciente, o que estimula os ortodontistas a testarem métodos alternativos relatados na literatura. Não
deixa de ser provocativa para os ortodontistas habituados com a ancoragem extrabucal tradicional, a
possibilidade de distalizar os molares superiores com a grande diversidade de aparelhos de ancoragem
intrabucal e intramaxilar inseridos no arsenal ortodôntico. Dentre estes, destacam-se os aparelhos Pêndulo
e Pendex de Hilgers (derivado do aparelho Pêndulo). Estes aparelhos são utilizados para a distalização
dos primeiros molares superiores na correção da classe II em pacientes pouco colaboradores, que
apresentam a dentição superior anteriormente posicionada sem alterações esqueléticas graves, tanto no
sentido horizontal quanto vertical. Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma das várias opções
de aparelhos utilizados para a correção da maloclusão classe II, bem como apresentar suas indicações,
contra-indicações, vantagens, desvantagens e efeitos ortodônticos e ortopédicos.
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O

s grandes traumatismos faciais estão cada vez mais presentes no cotidiano do cirurgião buco-maxilofacial. Independentemente da causa: projéteis de arma de fogo, acidentes automobilísticos ou agressões
físicas; esses traumatismos exigem da equipe envolvida um preparo especializado no manejo dos
ferimentos de tecidos moles e de tecidos duros, constituindo-se verdadeiros desafios à destreza do
profissional envolvido na resolução desses casos. Cresce no meio científico o entendimento de que tratar
o paciente no primeiro tempo, ou seja, no momento imediato após o trauma; é a conduta que determina
melhores resultados estéticos e funcionais para esse tipo de paciente, desde que não haja qualquer outra
contra-indicação sistêmica associada. A escolha por tratar o paciente em um segundo tempo apenas se
justifica pela falta de aparatologia adequada e ausência de uma equipe treinada, capaz de atender às
exigências desse tipo de doente. Postergar cirurgia significa gerar um segundo trauma; fazer com que o
paciente permaneça mais dias internado, fora do convívio social; significa também maior gasto com
despesas hospitalares. O objetivo desse trabalho é apresentar alguns casos em que grandes traumatismos
de face foram tratados de forma imediata, trazendo benefícios para os pacientes envolvidos.
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A mandíbula é o único osso móvel da face. Participa de funções básicas como mastigação, fonação e

Evidências científicas comprovam que o fator etiológico determinante das doenças cárie e periodontal

deglutição, além de participar da manutenção da oclusão dentária. Devido a sua topografia, anatomia e
projeção no terço inferior da face, é freqüentemente atingida por traumas que resultam em fraturas,
principalmente em acidentes de trânsito, agressões, quedas ou acidentes esportivos. As fraturas
mandibulares podem levar a alterações da oclusão dentária ou da articulação têmporo-mandibular (ATM),
sejam por deslocamentos ou perdas ósseas não reparadas. Quando não identificadas ou tratadas
adequadamente, estas lesões podem levar à seqüelas graves, tanto estéticas como funcionais. O diagnóstico
destas lesões é feito através de exame clínico que envolve a inspeção, palpação e exames complementares
como radiografia convencional e tomografia computadorizada. A Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial dispõe de muitas técnicas para o tratamento destas fraturas, que podem ser conservadoras ou
cirúrgicas. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma série de casos de fraturas mandibulares tratadas
no Hospital da Restauração, assim como a discussão da conduta e análise da literatura, que embasam as
terapias adotadas à luz do conhecimento atual.

é o biofilme ou placa bacteriana. Desta forma, para prevenção e controle dessas doenças assim como a
manutenção da saúde oral, a sua remoção se faz necessária através da escovação dentária – método com
maior efetividade para tal fim, mais conhecido e acessível à população. No entanto, a grande variedade
de escovas e cremes dentais existentes no mercado, desde os dentrifícios clareadores até as escovas
polidoras, provocam dúvidas nos pacientes e nos próprios profissionais quanto à real indicação de cada
modelo, além de suscitar questionamentos quanto à interação destes produtos sobre procedimentos
restauradores estéticos, tecido dentário e periodontal. Este trabalho objetiva revisar os componentes
básicos de um dentifrício de uso comum e cremes dentais especiais como os dessensibilizantes, os
clareadores, os anti- tártaro, os fitoterápicos, bem como avaliar as especificações ideais de uma escova
dental. Aspectos como o aumento da rugosidade superficial do esmalte e dos diversos materiais dentários
após a escovação com diferentes tipos de escovas e dentifrícios são abordados de forma a nortear o
clínico quanto ao uso adequado de cremes e escovas dentárias, alertando-o para as conseqüências de uma
indicação incorreta.
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Dentre os tipos de traumatismos dentários que podem ocorrer com um individuo, sem duvida a avulsão

As facetas dentárias foram introduzidas com a finalidade de tratar dentes mal posicionados, com alteração

merece destaque, pela frequência que acontece e pela falta de preparo tanto da população, como de
profissionais da área de saúde em lidar com eles. Nos casos em que ocorrem avulsões dentais, o único
tratamento é o reimplante e, portanto deve ser realizado, mesmo que as condições não sejam ideais. É
consenso geral entres os autores da literatura que o dente avulsionado deva ser reimplantado o mais
rapidamente possível, que o uso de um meio adequado de estocagem e uma mínima manipulação da
superfície radicular e alveolar colaboram provavelmente para o sucesso da intervenção. Junto com as
circunstâncias favoráveis de reimplante, é necessário que as primeiras providências sejam corretas para
sucesso do tratamento. Porém a falta de conhecimento sobre estas condutas iniciais de reimplante tem
levado a perda do elemento avulsiondo acarretando comprometimento estético, funcional bem como
transtornos psicológicos para o individuo traumatizado. Este estudo apresenta propostas de medidas
educativas e esclarecedoras sobre procedimentos corretos para reimplante do dente avulsionado
acidentalmente, tais como manipulação do elemento dental, tempo de reimplantagem, meio de
armazenamento e transporte que influenciarão de forma crucial no prognóstico do sucesso do tratamento.

de cor e de estrutura, restabelecendo a estética do paciente. No que diz respeito à técnica de confecção,
podem ser realizadas de forma direta ou indireta. As facetas estão indicadas para casos nos quais 2/3 ou
mais de estrutura dentária vestibular esteja comprometida por alteração de cor, forma ou textura, alterações
essas impossíveis de serem recuperadas por meios mais conservadores como restaurações convencionais,
clareamento dental e microabrasão. A confecção da faceta direta é uma técnica rápida e de relativo baixo
custo, quando comparada com as facetas indiretas. Apesar dessas vantagens, é de extrema importância a
habilidade manual e senso de estética do profissional para sua confecção. O objetivo deste trabalho é
expor os resultados de uma extensa Revisão da Literatura, apresentando de forma clara e concisa os
principais tópicos para confecção das facetas dentárias diretas otimizando, dessa forma, os resultados
buscados pelos profissionais.
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O osso mandibular por ter uma anatomia peculiar e participar da mastigação, fonação e deglutição
necessita também de um tratamento diferenciado. O diagnóstico de fraturas envolve maloclusões
traumáticas, limitação de função muscular, observação de sinais como edema, hematoma, dor e
sangramento e da realização de exames de imagens. O tratamento de fraturas condilares, aberto ou fechado
continua sendo uma das maiores controvérsias da Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, embora
que trabalhos mais recentes mostrem que os resultados oclusais e estéticos tendem a ser mais favorável
com o tratamento aberto. O sistema de fixação estável tipo trilock e de placas pré-moldadas, surgiram
com a proposta de ser um avanço dos sistemas ditos “standarts”, uma vez que a modelagem e adaptação
da placa ao osso se tornam menos críticas, proporcionando assim em tese resultados mais previsíveis e
estáveis. Este trabalho objetiva apresentar casos clínicos de fraturas mandibulares de colo de côndilo,
sínfise e ângulo, no qual foi realizado tratamento mediato utilizando-se acessos pré-auriculares e intraorais para abordagem, bloqueio maxilo-mandibular transoperatorio com sistema de parafuso IMF e fixação
dos cotos fraturados com placas e parafusos sistema trilock 2.0mm e pré-moldadas para côndilo. Os
autores realizam também uma breve discussão do preparo pré-operatório, técnica cirúrgica e
acompanhamento pós-operatório
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A sensibilidade dentinária representa um dos eventos clínicos mais desconfortáveis para o paciente e de
mais difícil solução para o dentista, também conhecida como hipersensibilidade dentinária, sensibilidade
de colo ou hiperestesia dentinária. Afeta indivíduos de ambos os sexos, caracterizando-se por uma por
uma dor aguda, de intensidade variável, frente a um estímulo que normalmente não causaria dor em um
dente sadio, que desaparece imediatamente após a remoção do estímulo gerador (origem térmica, química
ou mecânica). A etiologia é multifatorial, sendo que a dor se instala principalmente quando a dentina
localizada na região cervical do dente fica exposta ao meio bucal. O presente trabalho tem por objetivos:
comentar as principais formas de tratamento da hipersensibilidade dentinária, avaliar resultados
encontrados nas pesquisas recentes envolvendo métodos curativos, e ainda sugerir alternativas individuais
ou combinadas de tratamentos, a fim de debelar a ocorrência de recidiva e proporcionar a conseqüente
remissão total da hipersensibilidade dentinária.
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Os anticoagulantes e antiagregantes plaquetários são drogas usadas para a prevenção e tratamento de

A busca da excelência estética tem sido um grande desafio para a odontologia moderna. Dentre os diversos

distúrbios tromboembólicos. Entre os anticoagulantes orais destaca-se a Varfarina: uma droga ácida,
lipossolúvel, derivada da 4-hidroxicumarina. Este fármaco atua inibindo a síntese de fatores de coagulação
dependentes da vitamina K, tem efeito terapêutico em até 12 horas e efeito hipotrombinêmico de 1 a 3
dias. Com objetivo de investigar a incidência de sangramento em usuários de Varfarina após cirurgias
odontológicas, foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir de artigos identificados por
meio de busca na base de dados MEDLINE e Science Direct, referentes aos anos de 2005 a 2008, sobre
o manejo dos pacientes, condições médicas e correlações com uso de antibióticos. Pode-se concluir que
pacientes com INR < 4.0 podem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, pois o risco de sangramento
é uma condição tratável e clinicamente não significante, sendo prioridade o risco de tromboembolismo.

36

pontos sensíveis neste processo destacamos o correto diagnóstico e a definição do plano de tratamento
adequado. Terá êxito, certamente, aquele profissional que considerar o sorriso do paciente em seu conceito
mais amplo, avaliando a integração das diversas especialidades odontológicas, bem como os avanços galgados
por elas. Neste sentido, a perda de um dente anterior pode representar um desafio, principalmente quando
há comprometimento da estética periodontal. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico para
restabelecimento da estética anterior em paciente com perda do incisivo central superior, no qual foi necessária
uma atuação interdisciplinar: realização de procedimentos periodontais cirúrgicos através do enxerto
conjuntivo para recomposição do rebordo gengival, utilização de um banco de dentes como fonte doadora
do elemento dentário usado como pôntico para a confecção de uma prótese adesiva.
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A

A terapia endodôntica em um dente com anomalia de desenvolvimento exige cuidados especiais por

avaliação clínica da qualidade das restaurações está baseada em parâmetros subjetivos, difíceis de
serem definidos. Os avanços alcançados pela Odontologia possibilitaram a diminuição na incidência de
lesões de cárie primária e, conseqüentemente, na necessidade de realização de procedimentos restauradores.
Dessa forma, muitos profissionais consomem grande parte de seu tempo substituindo restaurações
existentes sem nenhum critério e, muitas vezes, sem necessidade. A partir do momento em que o indivíduo
procura o cirurgião-dentista para se submeter ao tratamento, muitas vezes, este já se apresenta com
vários dentes restaurados, com envolvimento estético ou não. Portanto, é de suma importância saber
avaliar de maneira criteriosa as suas condições clínicas a fim de determinar a real necessidade de
tratamento. A primeira opção terapêutica deve buscar a preservação dos procedimentos restauradores
pré-existentes, realizando reparos, recontornos e repolimentos, restringindo as substituições aos casos
de comprometimento estrutural ou biológico irreversível. Este trabalho propõe-se a estabelecer os
principais critérios e razões para a substituição e reparo das restaurações e orientar acadêmicos e
profissionais da Odontologia quanto à adoção de protocolos clínicos que visem nortear a tomada da
decisão acerca das restaurações dentárias, com enfoque em uma Odontologia Minimamente Invasiva.

parte do endodontista devido a sua complexidade anatômica. O dens in dente é uma anomalia que pode
ocorrer quando o esmalte de um dente sofre invaginação antes que a calcificação seja completada, sendo
também conhecido como dens invaginatus. Sua maior prevalência é nos incisivos laterais superiores e,
normalmente,podem se apresentar coniformes. De acordo com a extensão da invaginação do esmalte é
que se tem como classificar os tipos de dens in dente e determinar o grau de dificuldade para o seu
tratamento. A complexidade do tratamento endodôntico desses dentes pode ser amenizada pelo
planejamento e escolha correta do tratamento a ser instituído representando fator imprescindível para a
obtenção de resultados positivos na terapia endodôntica. O presente trabalho tem como objetivo apresentar
casos de tratamento endodôntico de dens in dente demonstrando a importância de um correto diagnóstico
e adequado plano de tratamento.
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O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o grau de conhecimento dos alunos de graduação da Faculdade

A odontologia vive tempos de mudanças tecnológicas, tornando possível à obtenção de um modelo

de Odontologia da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco em relação a
sua conduta frente ao reimplante dental. Trata-se de um estudo transversal, onde 176 alunos do nono e
décimo períodos do segundo semestre de 2006, foram submetidos a um questionário, que abordavam sua
conduta frente a um dente avulsionado. Como resultados 99,4% sabiam conceituar o termo avulsão
dentária; 69,9% não sabiam informar qual o melhor meio de conservação para o dente avulsionado
permanecer; e 83,5% tinham conhecimento do tipo de imobilização a ser realizada trinta minutos após o
acidente. Com relação ao tempo (trinta minutos, sessenta minutos e três horas) após o reimplante era
necessário fazer o tratamento endodôntico, obtive-se, respectivamente, 63,6%, 69,3% e 50% não tinham
o devido conhecimento, bem como, um número significativo de alunos não souberam afirmar qual o pior
prognóstico após o reimplante dental (p< 0,001). Concluímos que é necessário uma maior atenção das
instituições de ensino para com os alunos com relação ao conhecimento sobre reimplante dental, pois
ainda há bastante dúvida por parte desses futuros profissionais.

físico tridimensional da região escaneada em material siliconado, através da reconstrução de imagens
virtuais obtidas por exames tomográficos. Com o objetivo de mostrar a utilização dos protótipos na
odontologia esse modelo em tamanho real da estrutura óssea da face torna mais fácil para o cirurgião
perceber sua real complexidade. Uma seqüência de imagens base é reconstruída para gerar a imagem
volumétrica em três dimensões, por meio de “software” específico com um sofisticado programa de
algoritmos, instalado em um computador acoplado ao tomógrafo computadorizado. Os programas dos
aparelhos de prototipagem convertem as imagens geradas em formato DICOM para confecções dos
protótipos. Entre as diferentes técnicas de prototipagem rápida desenvolvidas apenas algumas se
consolidaram como a Estereolitografia, Modelagem por Fusão e Deposição, e Sinterização Seletiva a
Laser. A utilização de protótipos na área odontológica tem significante importância uma vez que facilita
o planejamento cirúrgico e diminui o tempo da cirurgia, além de oferecer precisão dos detalhes das peças
e rapidez no tratamento que reduz o risco ao paciente. Os cirurgiões dentistas devem ter o conhecimento
dessa promissora tecnologia que permite obtenção de altas taxas de sucesso nas abordagens cirúrgicas.
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O

Agregado de Trióxido Mineral comumente conhecido como MTA, foi inicialmente desenvolvido
para selar comunicações entre o dente e a superfície externa periodontal. O MTA apresenta satisfatórias
propriedades físico-químicas como alta alcalinidade, baixa solubilidade, excelente selamento marginal,
capacidade antimicrobiana, radiopacidade, estabilidade dimensional, resistência a compressão e elevada
biocompatibilidade, com formação de barreira de tecido mineralizado pela polpa dentária em maior
quantidade e qualidade que o hidróxido de cálcio. Quando um dente é traumatizado, muitas vezes rompese o suprimento sanguíneo levando a mortificação da polpa do dente antes da complementação da
rizogênese tornando-se necessário o selamento apical induzido. Um dos materiais utilizados para
apicificação é o MTA, empregado com sucesso como tampão apical nos casos de rizogênese incompleta,
pois induz ao fechamento apical sem, contudo, promover a instalação de uma reação inflamatória. Sendo
assim, o presente trabalho objetiva relatar um caso clínico de um paciente que após traumatismo em um
dente com rizogênese incompleta, fez o tratamento colocando-se um tampão apical com o MTA,
propiciando a apicificação do dente. As propriedades físicas, químicas e biológicas do MTA somadas à
sua aplicabilidade clínica indicam uma atuação promissora desse material na Odontologia.
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A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) é uma tecnologia desenvolvida para o estudo
da região dentomaxilofacial com precisão e nitidez. Esse estudo tem por objetivo relatar os benefícios da
tomografia computadorizada de feixe cônico na ortodontia, assim como sua aplicabilidade. Sua aplicação
na ortodontia é ampla, pois em uma só exposição, o ortodontista obtém todas as imagens convencionais
em 2D que compõem a documentação ortodôntica, aliada à visão tridimensional. Através da TCFC é
possível avaliar a posição tridimensional de dentes retidos, visualizar tábuas ósseas, vestibular e lingual
e sua remodelação após movimentação dentária, avaliar o grau de reabsorção radicular de dentes adjacentes
a caninos retidos, avaliar as dimensões transversas das bases apicais e das vias aéreas superiores, analisar
quantitativa e qualitativamente o osso alveolar para colocação de mini-implantes de ancoragem ortodôntica,
avaliação da movimentação dentária, medição do exato diâmetro mesio-distal dos dentes permanentes
irrompidos e, até mesmo, realizar traçados cefalométricos em 3D. Dessa forma, a TCFC oferece maior
riqueza de detalhes ao ortodontista, facilitando a elaboração e sucesso do plano de tratamento, como
também proporciona maior segurança ao paciente devido às baixas doses de radiação.
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A

Endodontia vem progredindo no maior avanço técnico e científico de sua história. Com uma nova
geração de limas endodônticas que passaram a ser desenvolvidas a partir da liga de Níquel-Titânio (NiTi),
despertou-se grande interesse quanto ao desempenho desta nova concepção de limas no preparo de canais
radiculares. A instrumentação rotatória permite ao profissional realizar um tratamento de canal radicular
de maneira mais eficaz, resultando em um menor tempo gasto durante o preparo de canais curvos e ou
atresiados, além de contribuir bastante para um menor desgaste do profissional.Também deve-se enaltecer
as propriedades inerentes à tal liga que permitiram o desenvolvimento de instrumentos mais precisos.
Flexibilidade, superelasticidade, resistência à deformação plástica e à fratura, são propriedades que
caracterizam a liga de Ni-Ti. A fabricação destes instrumentos com diferentes conicidades tem como
grande vantagem proporcionar desgaste mais efetivo do canal radicular.Estes sistemas foram desenvolvidos
para uso em motores elétricos que permitem um controle de velocidade constante e sem oscilações com
regularidade entre 150 e 350 r.p.m., sendo em alguns modelos possível o controle do torque. Baseado
numa revisão de literatura, o presente trabalho propõe-se a apresentar alguns dos principais sistemas
rotatórios para tratamento dos canais radiculares e suas vantagens e desvantagens, aplicações e técnicas.
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As perdas de pré-molares e molares permanentes causam, na maioria da vezes, inclinações dos molares
remanescentes para mesial. Estas inclinações geralmente estão acompanhadas de perdas de espaços,
contatos prematuros, impacção de alimentos, dificuldade na higienização e, conseqüentemente, defeito
ósseo na mesial desses elementos causado por processo inflamatório no periodonto. Dentre os benefícios
podemos citar paralelismo dos dentes que servirão de apoio à prótese, obtenção de espaço edêntulo
adequado, eliminação ou redução de defeitos infra-ósseos verticais na mesial do molar inclinado e melhora
na proporção coroa-raiz em molares com envolvimento periodontal. Entretanto, o movimento de
verticalização de molar é difícil de se realizar sem provocar extrusão e freqüentemente produz contatos
prematuros e abertura de mordida. Este trabalho tem como objetivo apresentar dois diferentes tipos de
aparelhos de verticalização com controle de extrusão molar, através de casos clinicos, evidenciando os
princípios mecânicos e efeitos colaterais.
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As desinclusões cirúrgico-ortodônticas representam uma forma de tratamento conservador que visam à
colocação de um dente incluso em sua posição normal. Via de regra, consistem na associação de
procedimentos cirúrgicos e ortodônticos, podendo vários métodos e técnicas serem empregados.
Conhecimentos das áreas de radiologia, ortodontia, cirurgia e periodontia são necessários ao profissional
desde o diagnóstico até a finalização e acompanhamento do tracionamento dentário. A maioria dos autores
relata que esta técnica é mais bem indicada em pacientes jovens, quando a força eruptiva e o osso alveolar estão em desenvolvimento. O presente trabalho tem por objetivo abordar as diferentes formas de
tratamento conservador dos dentes inclusos, apresentando vantagens e desvantagens das técnicas,
ilustrando pormenores dos aspectos cirúrgicos e da mecânica ortodôntica com a apresentação de casos
clínicos realizados no ambulatório de cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade de
Pernambuco (FOP/UPE).
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A saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. Nesse tocante, o Programa Saúde da
Família tem-se configurado uma ferramenta fundamental na promoção da saúde bucal no Brasil. O objetivo
deste trabalho é apresentar o PROBI – Programa de Saúde Bucal Infantil e seus resultados iniciais. O
PROBI é um projeto piloto realizado no PSF do Alto do Mateus, bairro da periferia de João Pessoa, que
visa através de parcerias com escolas municipais e ONGs democratizar a prevenção, educação e promoção
da saúde bucal, entre as crianças de 0 a 12 anos da comunidade. O trabalho é realizado em 2 etapas. Na
fase pré-natal as gestantes recebem orientações profissionais sobre higiene e saúde bucal do bebê, além
de atividades educativas que estimulam a amamentação e seus benefícios, e o conseqüente
acompanhamento odontológico. Na segunda etapa, fase escolar, as crianças participam de atividades
lúdicas, além de receberem tratamento odontológico continuamente. Desde setembro/2007, o PROBI já
atingiu diretamente 99 crianças, realizando mais de 30 atividades educativas, distribuindo mais de 300
escovas e realizando escovação supervisionada em 489 pessoas da comunidade. O cpo-d inicial apresentava
um índice médio de 6,25 dentes cariados e perdidos por criança. Atualmente esse índice é 4,25. Concluímos
que o PSF é essencial para sensibilizar a comunidade sobre a importância da dentição e a promoção da
saúde bucal infantil.
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A ortodontia moderna tem se preocupado e discutido cada vez mais sobre a harmonia e o equilíbrio das

A displasia fibrosa é um defeito do desenvolvimento, no qual há uma substituição de osso sadio por

bases ósseas crânio-faciais, se fazendo necessário o conhecimento e identificação do nível de maturação
óssea em que se encontra o indívíduo, para que se possa aplicar de maneira mais eficaz a aparelhagem
adequada, podendo dessa forma, o profissional direcionar o crescimento crânio-facial, ou mesmo atuar
na eliminação de travamentos que estejam relacionados às desarmonias ósseas.O objetivo deste estudo é
determinar em que fase de maturação óssea se encontra o indivíduo, através das radiografias de mão e
punho, para auxiliar no diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico. Não se pode ter a idade
cronológica como fator determinante da maturação óssea, pois invariavelmente a idade cronológica não
coincide com a idade esquelética. Com a análise e interpretação dos dados referentes à ossificação das
peças esqueléticas da mão e do punho, pode-se determinar o estágio de desenvolvimento do indivíduo e
a sua idade óssea, pois o crescimento dos ossos da mão pode ser usado como representativo do crescimento
físico geral do indivíduo, podendo assim, através desta interpretação, chegar a uma estimativa do surto
de crescimento puberal ( S.C.P. ), época em que o indivíduo atinge o seu maior desenvolvimento e
maturação das dimensões crânio-faciais, o que não ocorre na mesma época em todos os indivíduos.
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uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso celular, com algumas trabéculas ósseas irregulares. Essa
proliferação tecidual atribui a lesão uma característica tumoral, que resulta de uma mutação genética
pós-zigótica, podendo afetar um elemento ósseo (displasia fibrosa monostótica), ou multiplos ossos
(displasia fibrosa poliostótica). É uma lesão que pode se desenvolver em várias fases da vida, porém tem
uma predileção pela segunda década, não apresentando diferenças entre sexo e envolve a maxila na
maioria dos casos relacionados a face. Um paciente do sexo masculino, de 11 anos de idade, procurou
nosso serviço, queixando-se de um aumento de volume na maxila esquerda. A lesão apresentava-se
indolor, com evolução de tempo desconhecida e ao exame radiográfico e tomográfico, foi observado
uma lesão radiopaca, com aspecto de vidro fosco, sugestiva de displasia fibrosa monostótica. O diagnóstico
foi fechado após uma biópsia da área, com resultado histopatológico condizente ao radiográfico. O objetivo
desse trabalho é descrever um caso clínico, no qual o tratamento cirúrgico de escolha foi a osteoplastia
maxilar, já que pela extensão do tumor, sua ressecção causaria uma pesada mutilação estética e funcional.
A proservação do paciente continua sendo realizada, apresentando um satisfatório contorno maxilar livre
de recidivas.
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A má oclusão de classe II caracteriza-se por apresentar maxila prognata, mandíbula normal a retrognata
e crescimento predominantemente vertical.Os fatores que contribuem para a instalação desse tipo de má
oclusão são os mais variados. Pacientes classe II divisão I na fase de dentadura mista ou decídua têm
várias possibilidades de tratamento, em virtude das inúmeras combinações esqueléticas e/ou dentárias
que esta má oclusão possui. O splint maxilar tem se mostrado eficaz na correção das más oclusões de
classe II esquelética uma vez que a força aplicada adequadamente ao arco dentário associada à tração
extra bucal na fase de crescimento e desenvolvimento permite a correção no sentido ântero posterior e
atenua a sobremordida promovendo melhor relação das bases ósseas e do perfil facial. O aparelho
também causa alterações dentárias podendo haver inclinação lingual dos incisivos superiores e os inferiores
podem sofrer intrusão. O tratamento do splint maxilar deve ser realizado em duas etapas: uma fase
ortopédica e uma fase ortodôntica. objetivo:mostrar que a utilização do splint maxilar conjugado à
ancoragem extra bucal na fase de crescimento e desenvolvimento permite a correção da classe II divisão
1 no sentido antero posterior e atenua a sobremordida promovendo melhor relação das bases ósseas e do
perfil facial.
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O cisto dentígero é aquele que envolve a coroa de um dente não irrompido, sendo originário de seu
folículo pericoronário. Os elementos dentários que originam estas patologias são geralmente o terceiro
molar inferior e o canino superior. A faixa etária mais acometida encontra-se entre a primeira e a terceira
década de vida, apresentando maior predileção por pacientes do sexo masculino e brancos. A linha de
tratamento escolhida pode ser conservadora ou radical. Tratando-se conservadoramente temos grande
índice de recidivas como na marsupialização, já radicalmente pode-se mutilar o paciente em excesso.
Apresentamos um caso de um paciente do sexo feminino, com 50 anos de idade, acusando
radiograficamente um extenso volume cístico na região direita da mandíbula, associado a um terceiro
molar. Seu tratamento foi todo planejado com auxílio da prototipagem, técnica que vem se popularizando
na cirurgia buco-maxilo-facial. A visualização tridimensional do caso, no modelo esterioliptográfico
permite uma abordagem cirúrgica mais bem planejada, visto que a enucleação cística e a exérese do
elemento envolvido é realizada previamente na cirurgia de modelo, assim como a modelagem da placa
reconstrutora do sistema unilock 2.5, permitindo um tratamento dirigido e menos mutilante possível. A
cirurgia foi realizada com maior segurança, menor tempo cirúrgico, sem imprevistos no seu decorrer e
consequentemente com excelente pós-operatório imediato. A longo prazo observamos uma neoformação
óssea satisfatória livre de recidiva.
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As gestantes representam o público ideal para receber informações sobre os cuidados em relação à
saúde oral dos filhos por estarem mais receptivas a tudo que lhes auxilie e por já manterem vínculos
determinantes para sua conduta durante o desenvolvimento do bebê. Elas desempenham um papel social
fundamental na educação dos filhos, pois conforme as variações da estrutura familiar podem ser o único
referencial de instrução até que atinjam a idade escolar. Quanto à saúde oral, as mães influenciam
diretamente os filhos até a formação dos dentes permanentes, quando adquirem independência no autocuidado. Entretanto já na fase intra-uterina há suscetibilidade às trocas placentárias, inclusive do flúor
cuja concentração pode afetar a formação estrutural do bebê. Na transmissão de bactérias potenciais
causadoras da cárie, quando beija o filho ou lhe oferece alimento soprando o utensílio usado, a intervenção
materna pode consistir em agravante à saúde oral. Para evidenciar a importância da mãe enquanto guia
das condições de saúde oral dos filhos realizando e ensinando os procedimentos e ratificar a imensa
aplicabilidade dos programas de orientação odontológica às gestantes, realizou-se um estudo de revisão
bibliográfica e percebeu-se que embora exista apoio às referidas iniciativas, os serviços de saúde ainda
deixam a desejar quanto aos aspectos informativos e assistenciais tanto para a mãe quanto para o bebê.

38

A parada cárdio-respiratória pode ser definida como a cessação da atividade ventricular eficaz. O seu
diagnóstico pode ser confirmado pela inconsciência, apnéia, e a ausência de pulso em grande vaso (
artéria carótida ou femoral ). O tratamento instituído a um paciente politraumatizado de face necessita de
cuidados imediatos aos ferimentos e a preconização de um suporte terapêutico de vida. Caso não seja
utilizado, poderá evoluir para uma parada cárdio-respiratória, transformando-se numa morte clínica, que
é uma transição entre a vida e a morte biológica. É um procedimento de emergência destinado a manter
a circulação de sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos vitais, após uma parada cardíaca ou
respiratória abrupta e inesperada. As manobras efetivas de reanimação, incluem as medidas básicas de
suporte cardíaco, iniciadas por qualquer indivíduo que esteja próximo ao paciente no momento da parada.
A manobra inicial e talvez a mais importante durante a reanimação cárdio-respiratória é o estabelecimento
de uma via aérea potente. O propósito das medidas básicas de suporte cardíaco é de restaurar a respiração
e a circulação o mais rápido possível, ou até que as funções vitais básicas do paciente possam ser mantidas
espontaneamente.
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O termo ceratocisto odontogênico foi usado por alguns autores em meados da década de 50 para descrever

Analisando os processos de união adesiva ao esmalte dental após tratamento clareador, muitos estudos

uma lesão cística com características histológicas e comportamento biológico peculiares. No entanto, em
1992, tal nomenclatura foi modificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que definiu esta
lesão como cisto de desenvolvimento originado a partir de remanescentes da lâmina dental. Mais
recentemente, a OMS passou a considerar o ceratocisto odontogênico como uma neoplasia verdadeira
conhecida como tumor odontogênico ceratocisto, isso devido às características de alta recidiva e
invasividade apresentada por esse tumor. O objetivo desse trabalho é apresentar um estudo de série de
casos de cinco pacientes com tumor odontogênico ceratocisto, tratados com a técnica de descompressão
associada à técnica de curetagem em um segundo tempo. Os pacientes foram acompanhados em média
por quatro anos e a recidiva do tumor não existiu. A idade dos pacientes variou de 19 a 73 anos. Faz-se
também nesse trabalho considerações sobre técnicas cirúrgicas antes utilizadas, mas que à luz do
conhecimento atual não devem mais ser empregadas.

afirmaram que a resistência desta união poderia ficar prejudicada, se for realizada logo após a terapia de
clareação, pois alterações morfológicas e químicas no substrato, ou ainda a presença de oxigênio residual no esmalte seriam responsáveis pela inadequada polimerização dos sistemas adesivos e resinas
compostas empregadas, estando a liberação deste oxigênio na dependência do tempo decorrido pósclareamento. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a influência dos agentes
antioxidantes na interface adesiva após o clareamento dental. Para minimizar destas dificuldades, agentes
antioxidantes, substâncias depuradoras de radicais livres, têm sido utilizados laboratorialmente a fim de
reverter os baixos valores de resistência de união de dentes clareados, que proporcionam a falha do
procedimento restaurador. Os achados da literatura indicaram que a utilização das substâncias antioxidantes
pode representar um recurso válido na otimização do protocolo adesivo, embora, ainda necessite de
estudos clínicos para maior comprovação de sua viabilidade. Sua adoção estaria justificada já que a
longevidade e a efetividade da adesão seriam melhoradas substancialmente, oferecendo a oportunidade
ao paciente de realizar as restaurações estéticas numa mesma sessão clínica.
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A

procura por tratamentos estéticos tem sido marcante na Odontologia moderna, não podendo mais ser
considerada como algo banal, nem pelos pacientes e principalmente por nós dentistas. A estética geral e
particularmente a harmonia facial são limitadores em vários processos sociais, por isso tratamentos estéticos
com resina compostas, clareamentos dentais e mais recentemente o emprego de cerâmicas livres de metal
têm se tornado uma constante nas nossas clínicas. A evolução das propriedades mecânicas das cerâmicas
odontológicas vem motivando o aumento no uso destes materiais nas reabilitações protéticas. O objetivo
do nosso trabalho é apresentar de forma detalhada um caso clínico de recuperação da dimensão vertical
perdida através de reabilitação com protéses metalo-cerâmicas na região de pré-molares e molares
inferiores e superiores, bem como a recuperação da harmonia do sorriso com a substituição de coroas
metalocerâmicas anteriores por coroas cerâmicas de IPS EMPRESS II. O resultado final do caso mostra
a superioridade das coroas livres de metal na reabilitação estética dos dentes anteriores.
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A efetividade da união das resinas compostas aos tecidos dentários duros é absolutamente necessária
para o sucesso clínico. Porém, a incompleta hibridização do substrato dentinário torna as fibras colágenas
desprotegidas, podendo ser degradadas, comprometendo a integridade da união adesiva. Diante disto,
têm sido propostas alternativas para diminuir a sensibilidade da técnica total-etch, através da utilização
do procedimento da desproteinização. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura
sobre a influência da remoção do colágeno dentinário na interface adesiva. A polêmica deste tema está
baseada nos diferentes achados laboratoriais a respeito dos benefícios, prejuízos ou do comportamento
indiferente do substrato dentinário diante desta técnica. Os achados da literatura indicaram que a técnica
de desproteinização pode representar um recurso válido na otimização do protocolo adesivo, embora,
ainda necessite de estudos clínicos para maior comprovação de sua viabilidade. Mesmo que resulte em
uma etapa clínica a mais, sua adoção estaria justificada já que a longevidade e a efetividade da adesão
seriam melhoradas substancialmente, embora isto esteja na dependência do tipo de sistema adesivo
empregado.
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A

hipoplasia de esmalte dentário pode ser definida como uma formação incompleta ou defeituosa da
matriz orgânica do esmalte durante a formação do germe dentário. Esse defeito no esmalte pode ser originado
por fatores sistêmicos, locais ou hereditários. Dentre os fatores sistêmicos que podem levar à hipoplasia
podemos encontrar deficiências vitamínicas, febres ligadas a doenças exantematosas, tais como, sarampo e
varicela. Sintomas como sensibilidade dentinária e alterações estéticas são os problemas mais preocupantes
da hipoplasia de esmalte. Paciente J. H. S., gênero masculino, 12 anos, leucoderma, procurou o Serviço de
Odontopediatria do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira, apresentando defeitos na estrutura
do esmalte em quase todos os elementos dentários. Restaurações estéticas (sem preparo cavitário) foram
realizadas com resina composta fotopolimerizável. O tratamento pôde devolver auto-estima ao paciente e
melhorar sua qualidade de vida, pois lhe proporcionou um sorriso mais estético e minimizou sensibilidade
dentinária. Atualmente, o paciente, 15 anos de idade, encontra-se sob controle periódico da Equipe de
Odontopediatria do IMIP para manutenção da saúde bucal.
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As infecções fúngicas podem ser superficiais ou sistêmicas. A parede celular dos fungos constitui-se
por polímero polisóico sólido que resiste ao ataque dos antibióticos. Assim, para combater fungos é
necessário usar agentes específicos, os antifúngicos. Os antibióticos antifúngicos se dividem nos grupos
dos azóis, polienos e alilamina. Os azóis são subdivididos em cetoconazol (indicado para o tratamento de
candidíase e paracoccidiodimicose, e na forma de creme, para o tratamento tópico da candidíase cutânea),
fluconazol (indicado para candidíase orofaríngea e esofagiana), e itraconazol (indicado para pacientes
imunocomprometidos ou não, das seguintes infecções fúngicas: blastomicose norte-americana, PCM e
histoplasmose). Os polienos se subidividem em anfotericina B (tratamento de infecções fúngicas
potencialmente letais) e nistatina (utilizada no tratamento de infecções da mucosa por cândidas). A
alilamina representa uma classe recentemente desenvolvida de antifúngicos, usada, quando há resistência
a antifúngicos tipo azol. Por serem essas lesões dotadas de alto poder de morbidade, podendo em casos
mais graves levar ao óbito dos pacientes, por falência múltipla dos órgãos, a proposição do presente
trabalho é a de atualizar clínicos e especialistas no que se refere ao uso racional das drogas sistêmicas e
tópicas no tratamento destas patologias.
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A hipnose consiste em um estado especial de consciência, intermediário ao sono e a vigília, onde há um
relaxamento do lado esquerdo do cérebro, o mais racional, e uma ativação do lado direito que trabalha
mais a imaginação (BADRA, 1985). Esta tem se tornado uma excelente ferramenta terapêutica na
odontologia. Este estudo tem como objetivo revisar literariamente a utilização da hipnose na odontologia,
buscando evidenciar suas vantagens e indicações. Segundo FERNANDES et al (2003), a hipnose é um
instrumento para investigação psicológica ou psicossomática, e também uma importante terapêutica na
premedição da anestesia química, na cirurgia em geral, diminuindo o temor e a tensão, facilitando a
indução anestésica, tendo valor nos períodos pré, trans e pós-operatorio. Suas vantagens são a diminuição
do temor e da ansiedade, o desaparecimento da anestesia logo após o tratamento, a necessidade de uma
menor quantidade anestésico, pode promover controle salivar e do sangramento, analgesia pós-operatória,
e uma recuperação rápida. Diante disso sua indicação diz respeito ao condicionamento da aceitação a
tratamentos odontológicos, além de remoção de fobias, relaxamento geral e especifico. Vale lembrar que
nem todas as pessoas são suscetíveis a esta técnica. Concluímos que a hipnose é uma importante terapia
alternativa que pode ser usada em casos que a odontologia convencional não é a mais indicada.
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Na odontologia, apesar dos procedimentos de baixo risco e de alguns pacientes dificilmente serem
candidatos ao desenvolvimento de endocardite bacteriana, a problemática da antibioticoprofilaxia da
endocardite bacteriana nos procedimentos odontológicos ainda continua sendo um assunto extremamente
atual, principalmente pela resistência bacteriana devido à prática indiscriminada de antibióticos. Em
pacientes em que possuem válvulas cardíacas artificiais, história anterior de endocardite, determinadas
doenças cardíacas congênitas e pacientes com transplante de coração que desenvolvem problemas com
uma válvula cardíaca, a prática da antibioticoprofilaxia realizada na rotina odontológica é de suma
importância para restringir o desenvolvimento de bacteremia. Contudo, a American Heart Association
(AHA) e American Dental Association (ADA), vêm estabelecendo novas recomendações para o uso da
antibioticoterapia profilática, reformulando seu protocolo. Com isto, o trabalho tem por objetivo orientar
os profissionais da área da saúde quanto à profilaxia antibiótica para o tratamento odontológico em
pacientes cardiopatas, utilizando as mais novas condutas pela American Heart Association (AHA) e
American Dental Association (ADA).
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Na atualidade nenhum material odontológico de uso indireto sofreu maior evolução que as cerâmicas.
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O aumento no conteúdo cristalino melhorou suas propriedades mecânicas, aumentando o leque de suas
indicações clínicas. Contudo, essas alterações na composição levaram a uma diferenciação na forma de
classificá-las, nas suas indicações e nos procedimentos para cimentação. Hoje podemos classificar as
cerâmicas de várias formas, levando em consideração sua forma de processamento (Injetada, infiltrada,
sistema CAD/CAM, etc) ou sua composição. Anteriormente a cimentação adesiva era mandatória para
todas as categorias de cerâmicas, o que hoje não é uma verdade absoluta. Assim, o objetivo deste trabalho
de revisão é classificar de maneira simplificada as cerâmicas disponíveis no mercado, bem como
estabelecer o protocolo mais indicado para cimentação das diversas categorias de sistemas cerâmicos,
tendo como base as características estruturais de cada material, dando subsídios para a escolha do correto
tratamento de superfície, agente cimentante e sistema adesivo.

A Odontologia vem ocupando cada vez mais espaço na área da saúde pública. Com a implementação
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dos Centros de Especialidades Odontológicas, o cirurgião-dentista pode atuar não só na atenção básica,
mas também dentro de diversas especialidades, como Cirurgia, Endodontia, Estomatologia, entre outras.
Porém, a boa atuação do profissional dentro destas áreas, por vezes, necessita de exames complementares
para o perfeito diagnóstico e a terapêutica adequada para o caso. A necessidade de exames radiográficos
é cotidiana, pois através desta modalidade de exame o profissional de Odontologia pode perceber alterações
em tecidos duros que não são visíveis. Todavia, o Sistema Único de Saúde não disponibiliza este serviço
de forma suficiente, fazendo com que o odontólogo, por vezes, realize um procedimento ou estabeleça
um diagnóstico sem as informações valiosas que poderia estar obtendo a partir de um exame radiográfico.
As exodontias são por vezes feitas sem este recurso auxiliar, o que representa um risco para o paciente,
risco este de lesar alguma estrutura nobre como nervo alveolar inferior ou seio maxilar. Este trabalho tem
como objetivo levantar a discussão da real necessidade de um serviço de radiologia odontológica dentro
da saúde pública, seus benefícios e também seus aspectos negativos. Podemos observar que procedimentos
como em Cirurgia e Endodontia, além do diagnóstico em todas as áreas, seriam todos facilitados com o
auxílio de exames radiológicos.
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O aumento do número de idosos vem sendo constatado no mundo inteiro, dada a melhoria na qualidade

Palavras-chave: TRAUMA; FRATURA; MANDÍBULA

de vida, somado ao avanço da ciência e tecnologia aplicadas na área da saúde. Devido a esse fato, surgiu
uma nova especialidade na odontologia, a Odontogeriatria, a qual cuida da saúde bucal de
idosos,principalmente, previnindo como tratando os problemas comuns a essa faixa etária. O atendimento,
portanto, requer um olhar e um interagir com a compreensão da individualidade do idoso, o que inviabiliza
e exclui qualquer abordagem de caráter universal. Além da heterogeneidade biopsicossocial, outro fator
complicador para a assistência à terceira idade é a situação de complexidade clínica freqüentemente
encontrada com o envelhecimento: co-morbidade, mecanismos de adaptação, vulnerabilidade orgânica,
apresentação atípica de doenças e maior suscetibilidade à iatrogenia. O objeitivo do presente trabalho é
apresentar as inúmeras alterações bucais que ocorrem nas mucosas, na coloração dos dentes, nas glândulas
salivares, nos tecidos de suporte e os problemas de fundo emocional, decorrentes da idade, são
determinadas pela perda da dentição natural. Isso influi em aspectos que vão desde a estética até a
mastigação e o paladar. Logo, a prevenção é a chave para a atenção ao idoso, com reflexos visíveis na
análise de custo-benefício: os gastos são menores e o acesso é mais amplo.

Nas últimas décadas houve um aumento significativo dos traumas crânio-maxilo-faciais, sendo que a
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fratura de mandíbula ocupa o segundo lugar entre as fraturas dos ossos da face, com uma incidência em
torno de 38%. Estas são ocasionadas principalmente por acidentes automobilísticos, mas agressão física
e acidntes desportivos também ocupam lugar de destaque na etiologia desse tipo de fratura. Muitos
desses pacientes apresentam também outros tipos de comprometimento, como fraturas nos ossos longos,
traumas abdominais e envolvimento crânio encefálico. Dessa forma, um atendimento multidiscplinar
respeitando os preceitos do ATLS (advanced trauma life support) é indispensável para o sucesso no
manejo desse tipo de paciente. Quando as fraturas do terço inferior da face não são adequadamente
tratadas podem levar a seqüelas graves, tanto estéticas como funcionais. A conduta frente a um paciente
na unidade de trauma requer tanto o tratamento cirúrgico imediato quanto o eletivo, e vai depender da
gravidade do paciente conquanto a condição sistêmica e ao tipo da fratura vigente. Através do relato de
alguns casos, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pela equipe de cirurigia Bucomaxilo-facial no atendimento de urgência aos pacientes politraumatizados apresentando fraturas no terço
inferior de face atendidos no plantão do Hospital da Restauração (HR).
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endocardite é um processo infeccioso na superfície do endocárdio (mucosa interna do coração)
envolvendo as válvulas que são as portas de abertura para as artérias e veias que saem e chegam ao
coração. Os principais fatores de risco desta patologia são as lesões no endocárdio provocadas por doenças
congênitas(desenvolvem-se na gestação) e adquiridas ( contraídas após o nascimento).Este processo
infeccioso do coração pode ser causado por bactérias, vírus ou fungos que atingem áreas de defeito
congênito ou adquirido desenvolvendo uma infecção que tem uma taxa de mortalidade que pode atingir
27% dos casos confirmados.O objetivo do trabalho é a divulgação da importãncia do diagnóstico dos
grupos de risco e da profilaxia antibiótica como fatores de prevenção da endocardite infecciosa.A cavidade
bucal é considerada contaminada por ser uma das portas de entrada do nosso organismo sendo fonte
potencial de microorganismos albergando cerca de 500 espécies até hoje identificadas pela microbiologia
e que povoam o biofilme dentário (placa bacteriana).As bacterimias proveniente das infecções bucais
são normalmente de caráter transitório, mas podem ser letais para pacientes considerados de risco para
desenvolver endocardite infecciosa.Já se observou a presença de bactérias da espécie streptococcus viridans
e staphilococcus aureus em uma grande percentagem de casos confirmados desta patologia.

A

A atual disponibilidade de anestésicos locais em várias combinações com e sem vasoconstritores e a
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elevada freqüência de seu uso na Odontologia, despertam grande interesse e preocupação quanto à seleção
de uma solução anestésica adequada para um procedimento clínico. Este trabalho objetiva uma abordagem
crítica direcionada à seleção do anestésico local apropriado para cada procedimento odontológico, frente
às condições médicas do paciente. O trabalho retrata os anestésicos locais utilizados atualmente na
odontologia: pertencentes ao grupo amida (lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína, bupivacaína,
etidocaína). Ao mesmo tempo discute: as indicações das preparações amídicas puras, sem vasoconstritor,
considerando o relativo grau de atividade vasodilatadora; o uso de anestésicos locais com vasocontritor
em procedimentos onde há necessidade de hemostasia ou anestesia prolongada; e a presença de contraindicação das soluções anestésicas, frente seus efeitos farmacológicos, em pacientes que apresentam
algum comprometimento sistêmico que contra-indique a administração da solução anestésica selecionada.
Ressalta-se que a escolha do anestésico local deve ser feita a partir da avaliação dos seguintes fatores:
tempo necessário de controle da dor; necessidade de hemostasia; a presença de contra-indicação à solução
anestésica mediante situação de saúde do paciente.
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O

câncer oral, de acordo com estimativas do INCA, se encontra na oitava localização anatômica mais
freqüente. O diagnóstico do câncer oral no Brasil é, em geral, realizado mais tardiamente do que em
países desenvolvidos, sendo importante a detecção precoce desta enfermidade e o conhecimento dos
fatores de risco em relação à doença, como a exposição a fatores químicos, físicos e biológicos por parte
dos profissionais. O objetivo deste trabalho é discutir em maior profundidade a influência do etilismo,
tabagismo, dieta, fatores ocupacionais e ambientais, condições orais e os determinantes demográficos e
sociais para a iniciação da doença. Conhece-se que o fumo consiste no principal fator etiológico e que o
álcool age como potencializador significativo. Em relação à radiação solar, esta é capaz de produzir
lesões a longo prazo, sendo considerada fator de risco principal para o câncer de lábio inferior. Em
relação aos demais fatores (dieta, fatores ocupacionais e biológicos, entre outros), não existem estudos
conclusivos que comprovem associação dos mesmos ao câncer oral. Portanto, devido tal patologia consistir
em um problema de saúde pública, é de fundamental importância a participação do cirurgião-dentista nas
políticas públicas anti-etilistas e anti-tabagistas na prevenção do câncer oral e também frente ao
desenvolvimento de políticas públicas que venham favorecer o tratamento dos pacientes acometidos.
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As infecções odontogênicas na região buco-maxilo-facial podem se apresentar em diversos graus de
complexidade, sejam brandas ou complexas. Nessa última forma, geralmente apresenta um quadro clínico
com elevado potencial de disseminação nas adjacências do complexo buco-maxilo-facial possibilitando
desencadear processos infecciosos em nível sistêmico. Dessa maneira, torna-se uma condição clínica de
grande importância para atuação do cirurgião buco-maxilo-facial. Diante do exposto, o referido trabalho
tem como objetivo, através de casos clínicos atendidos pela equipe de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial do Hospital Clovis Sarinho (Natal-RN), retratar a importância do tratamento cirúrgico das
infecções complexas encontradas na região buco-maxilo-facial auxiliando na evolução do quadro clínico
desses pacientes e ressaltando-se que infecções odontogênicas complexas merecem tratamento inicial
em ambiente hospitalar e tratamento posterior em ambiente ambulatorial para a remoção da causa que
desencadeou tal processo infeccioso.
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Em anestesiologia intrabucal ocasionalmente surgem complicações associadas à administração de

A Odontologia vive atualmente o que pode ser chamado de “boom-estético”, graças ao vertiginoso

anestésicos locais, apesar da preocupação em se realizar uma técnica criteriosa e preparação adequada
dos tecidos. Portanto pela possibilidade de tais complicações ocorrerem, o cirurgião dentista deve está
apto para o manejo clínico adequado do paciente. As complicações locais incluem: fratura de agulha;
anestesia prolongada levando a parestesia, hiperestesia e/ou distesia; paralisia do nervo facial
proporcionando a perda, geralmente transitória, da função motora do músculos da expressão facial; o
trismo levando a limitação de abertura da boca; automutilação dos tecidos moles; hematoma; ulcerações
intra-orais pós-anestésicas. Tais complicações em anestesia bucal geralmente podem ser evitadas através
de medidas preventivas que vão desde o manuseio apropriado do armamentário necessário para anestesia
bucal ao aceite de um protocolo de técnicas de inserção e infiltração menos traumáticas. Com o propósito
de orientação e elucidação sobre complicações locais anestésicas intrabucais, o respectivo trabalho objetiva
realizar uma discussão enfatizando suas causas, prevenções, conseqüências e tratamento.

aumento de pacientes que procuram o consultório odontológico em busca de um novo sorriso mais bonito ou mais branco, ou seja, trabalhos puramente eletivos. O paciente não vai mais ao dentista apenas
para tratar de sua saúde bucal, mas ele agora deseja ter o sorriso deste artista de televisão ou daquela capa
de revista. Os sistemas cerâmicos metal-free atuais permitem reproduzir com perfeição as características
ópticas do esmalte e da dentina presentes nos dentes naturais e, juntamente com o clareamento dentário
e os implantes, são os principais responsáveis por esse sucesso estético. O presente trabalho tem o objetivo
de apresentar o relato clínico de uma reabilitação oral com In-Ceram Alumina, onde o paciente apresentava
restaurações extensas de resina composta (elementos 11, 12, 21, 22 e 23) com necessidade de substituição
devido à infiltração marginal e escurecimento. Devido a sua maior opacidade em relação ao Empress, o
In-Ceram é muito indicado para casos estéticos, principalmente na região anterior, que necessitem de um
\”mascaramento\” como no caso do emprego de núcleos metálicos.
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L

esões faciais decorrentes de mordedura são frequentemente relatadas na literatura mundial. Na maioria
das vezes, as mesmas são ocasionadas por cães, gatos ou pelo próprio homem, sendo as crianças bem mais
acometidas que os adultos. 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. Locais como couro cabeludo, face e região cervical representam aproximadamente 9
a 33% dos casos. Na face, os locais mais acometidos são os lábios, região de mento, nariz e orelhas. Em
casos graves, muitas vezes, a necessidade de uma equipe multiprofissional se torna indispensável para o
sucesso do tratamento. Assim, o cirurgião deve ter em mente todos os cuidados e um correto manejo destes
pacientes. Uma criteriosa avaliação física inicial, associado a uma acurada anamnese são indispensáveis. 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 se avaliar quanto
ao emprego do soro ou vacina antirábica e/ou antitetânica. Após o explicitado, o presente trabalho contempla
uma abordagem crítica e completa, salientando a importância de um correto manejo do paciente vitima de
lesão facial por mordedura, dentro de uma visão panorâmica e atual.
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[890] TRANSPLANTE DENTAL AUTÓGENO – RELATO DE CASOS.
SANTOS, T.S.; ACEVEDO, C.R.; FERNANDES, A.V.; AVELAR, R.L.; SILVA, E.D.O.;
PEREIRA JÚNIOR, E.D.
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:thiagost@terra.com.br

A literatura relacionada à proteção do complexo dentina-polpa é rica nas áreas de Endodontia e,
principalmente, Dentística, onde são inúmeras as técnicas de forramento de cavidades direcionadas para
cada tipo de material restaurador utilizado. Entretanto, existe uma escassez de artigos voltados
especificamente para a área da Prótese Dentária. Os procedimentos protéticos apresentam desvantagens
significativas em relação à dentística restauradora. Uma delas é o isolamento absoluto, que se torna
impraticável na maioria dos passos protéticos, propiciando um contato constante com a saliva, favorecendo
a contaminação. A literatura relata que todos os passos para a confecção de coroas protéticas, como o
preparo, secagem, moldagem e confecção de provisórios, envolvem inúmeras possibilidades de danos ao
tecido pulpar. A cimentação provisória é uma etapa fundamental para a recuperação desse tecido. O
conhecimento da íntima relação com entre a dentina e a polpa torna-se indispensável para a compreensão
dos fenômenos que ocorrem quando procedimentos clínicos estão sendo realizados. Tudo que ocorre no
tecido dentinário acaba por se refletir na polpa, e vice-versa. Portanto, o presente trabalho tem o objetivo
de apresentar uma visão protética moderna da proteção do complexo dentino-pulpar, que começa desde
o preparo dentário e vai até a cimentação final.
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Apesar dos grandes avanços da Odontologia na área de Saúde Coletiva, com conseqüente diminuição

As coroas metalo-cerâmica estabeleceram um marco na odontologia restauradora pela sua versatilidade

das indicações de exodontia por doença periodontal e cárie, a prática da remoção de dentes, que podem
ser tratados de forma conservadora, ainda é rotineira em locais onde a condição sócio-econômica é
desfavorável. As terapêuticas possíveis frente a um dente perdido são geralmente por reabilitação protética,
implantes e ortodontia, todavia, são tratamentos que dependem da condição financeira. Desse modo, o
transplante dental surge como uma opção de tratamento a todas as camadas sociais, sendo chamado por
alguns pesquisadores de “prótese biológica”. As principais indicações para a transferência de um dente
natural de seu alvéolo para outro sítio estão relacionadas a cáries extensas, reabsorção radicular, doença
periodontal, fratura coronorradicular, agenesia e aplasia de dentes, dentes retidos. A técnica cirúrgica
deve ser minimamente traumática para melhor prognóstico do dente a ser transplantado, uma vez que o
ligamento periodontal não deve ser manipulado por ser necessário à reparação dos tecidos periodontais
do alvéolo confeccionado cirurgicamente. Durante o acompanhamento, deve-se realizar avaliações
endodônticas, periodontais, radiográfica e oclusais. Este trabalho tem por objetivo realizar uma revista
da literatura e relatar casos de transplante dentais autógenos realizados em clínica particular.

de indicações nas próteses unitárias, próteses fixas intercalares e próteses em arco de grande extensão.
Contudo as ligas tradicionais nas quais são confeccionados os copings, como exemplo NiCr, podem
apresentar oxidação ocorrendo manchamento dos tecidos periodontais provocado pela corrosão, a presença
do níquel pode acarretar em reação alérgica nos pacientes e sem contar que as etapas laboratoriais são
complexas podendo ocorrer falhas no termino do preparo.
A eletrodeposição ocorre através de banho galvanico no troquel banhado de prata onde, por uma soluçao
eletrolitica, ele é colocado dentro de um aparelho específico então ocorre a deposição de partículas de
ouro sobre o mesmo, terminando em um copings com uma fina espessura e uniforme( geralmente 0,2mm),
proporcionando uma infra-estrutura bem adaptada, biocompatível devido a matéria prima, ouro 99% de
pureza. O objetivo desse trabalho é discutir com os cirurgiões dentistas as vantagens e desvantagens do
sistema de eletrodeposição em ouro, aplicabilidade desse no cotidiano da clínica odontologica e bem
como apresentação de casos clínicos relacionados ao tema.
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N

os últimos anos, a prática de uma Odontologia baseada em evidências científicas tem ganho cada vez
mais importância. Procedimentos rotineiramente empregados passaram a ser questionados em face desse
novo paradigma de decisão clínica, com destaque, na área da Prótese Total (PT), para o padrão oclusal.
Nesse contexto, acredita-se ser de extrema importância a individualização da curva de compensação (CC),
já que esta expressa as características inerentes de cada paciente e os seus diferentes graus de inclinação da
curva. Supõe-se que a montagem dos dentes realizada individualmente permite um balanceio mais adequado
da oclusão, favorece a estabilização da prótese e a distribuição adequada da pressão de mordida ao longo do
arco dentário, e com isso melhora o conforto do paciente. Apesar disso, essa técnica não é muito utilizada
pelos profissionais de prótese. Assim, realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados
MEDLINE, LILACS e BBO, objetivando-se avaliar os benefícios da individualização da CC. Buscou-se
analisar ensaios clínicos controlados (devido ao seu maior grau de evidência científica) que tivessem como
objetivo principal a comparação de PTs confeccionadas com CC individualizada, pela técnica do desgaste
de Paterson, em relação às próteses totais com curva de compensação não individualizada. Não se encontrou
dados suficientes que comprovem os benefícios da individualização da CC.

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – Jan. 2008
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A reabilitação através de implantes é uma opção de tratamento que visa restabelecer as funções
mastigatórias, estética e fonética, proporcionando maior conforto, comparado às próteses convencionais.
O avanço tecnológico juntamente com necessidade estética e o desejo de não se ter estruturas metálicas
são fatores que enfatizaram o desenvolvimento dos sistemas cerâmicos, que são fundamentais para o
sucesso da reabilitação oral, principalmente quando envolve áreas estéticas. Componentes cerâmicos
têm sido introduzidos por muitos fabricantes, proporcionando pilares mais estéticos que os metálicos.
Um dos pilares cerâmicos disponíveis no mercado atualmente é o pilar de In-Ceram Zircônia, composto
por cerâmica aluminizada e 33% de zircônia. Os pilares de In-Ceram Zircônia possuem excelentes
características, além de ótima estética e de adequadas propriedades mecânicas, o sistema é biocompatível
e personalisável. O objetivo do presente trabalho é demonstrar através de caso clínico a utilização do
pilar cerâmico In-Ceram Zircônia na reabilitação através de implante em região anterior da maxila.
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A exigência estética na reabilitação protética é cada vez mais requerida pelos pacientes atuais e constitui-

A vida sexual ativa de alguns adolescentes pode levar ao aparecimento de doenças sexualmente

se num grande desafio da odontologia cosmética. Para alcançar as expectativas do paciente quanto à
obtenção da estética, o tratamento protético tem que restabelecer tanto o princípio estético, quanto o
funcional e biológico. É fundamental para se alcançar o sucesso que a prótese esteja em harmonia com o
tecido gengival circunjacente, preservando a sua forma, contorno, cor e textura, mantendo assim aspectos
de naturalidade. O condicionamento gengival é um procedimento capaz de otimizar a estética em próteses
parcias fixas e sobre implantes e pode ser obtida através de três técnicas: pressão gradual, escarificação
e eletrocirurgia. A técnica de pressão gradual é a mais vantajosa por ser um procedimento seguro, não
envolver cirurgias e não haver complicações. A técnica consiste na aplicação de uma pressão controlada
através de um provisório adequadamente polido e convexo, associado a um rígido controle de placa, que
leva a uma modelação do tecido gengival, criando uma depressão sob o pôntico e direcionando a formação
das papilas nos espaços interdentais assim como uma gengiva marginal, obtendo assim um resultado
estético satisfatório. Esse trabalho tem por objetivo elucidar as técnicas de condicionamento tecidual,
principalmente através da técnica de pressão gradual através de relatos de casos clínicos.

transmissíveis, principalmente se estes não forem esclarecidos quanto à possibilidade de sua contaminação.
O contato sexual funciona como um veículo de transmissão e o aparecimento dessas doenças pode
apresentar algumas manifestações. A significância destas lesões é dupla: elas representam uma infecção
no paciente e um grande risco ao dentista. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão
bibliográfica sobre as doenças sexualmente transmissíveis na adolescência (sífilis, herpes, gonorréia,
AIDS) focando: etiologia, epidemiologia, características clínicas e histológicas, assim como diagnóstico
e tratamento. Um levantamento bibliográfico foi realizado, utilizando-se livros de referência, bases de
dados: MEDLINE, LILACS, PUBMED, SCIELO, BBO e Biblioteca Cochrane e o banco de teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos últimos 10 anos. A
prevenção é a medida mais eficaz a ser assumida contra estas doenças, tanto pela população leiga como
científica, e para tanto a educação em saúde assume importância de realce, uma vez que se trata de
instrumento básico para conscientizar e informar as pessoas, em especial, os adolescentes.
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A ulectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na exérese dos tecidos que revestem a face

Técnica destinada a diminuir o medo e a ansiedade do paciente frente ao tratamento odontológico. A

incisal / oclusal da coroa dentária de um dente não irrompido. É indicada na presença de fibrose do
tecido gengival na área edêntula ou quando a erupção dos dentes está lenta. Técnica cirúrgica de grande
importância não só pela fácil execução, como também rápida recuperação para o paciente auxiliando no
processo de erupção dentária. Este trabalho tem o objetivo de ressaltar a importância do diagnóstico e
indicação corretos, bem como apresentar a técnica cirúrgica de ulectomia. Relato de caso: Paciente T.A.S.,
do sexo feminino, com 7 anos de idade, compareceu à clínica de odontopediatria, apresentando os
elementos 11 e 21 não irrompidos. A gengiva, clinicamente, encontrava-se fibrosada, devido à perda
precoce dos dentes decíduos. Foi realizada a antissepsia do local, seguida da anestesia tópica e infiltrativa
gengival; incisão em elipse do capuz gengival; Não foi realizada sutura ou colocação de cimento cirúrgico;
Irrigação com soro fisiológico e hemostasia por tamponamento com gaze. Pode-se concluir que a ulectomia
é uma opção terapêutica não só pela simplicidade da técnica, como também um bom pós-operatório e
possibilita a livre erupção do dente.

analgesia relativa é administrada através de uma máscara nasal desenvolvida para a odontologia que
utiliza o gás óxido nitroso em conjunto com oxigênio provocando leve e estável sedação do paciente. O
óxido nitroso é utilizado sempre em proporção menor que o oxigênio, em dosagens pré-determinadas,
mantendo-se o paciente em estado de analgesia relativa, acordado, tranqüilo e cooperativo durante o
tratamento. O equipamento utilizado é simples; usa-se o misturador portátil de gases com alarme que
impede que o óxido nitroso seja ministrado na ausência de oxigênio, e o oxímetro de pulso, cujo sensor
mede a saturação do oxigênio no sangue durante o tratamento. Indicações: pacientes com ansiedade e
medo, tratamentos longos e demorados, crianças, idosos (mesmo os que possuem doenças crônicas) e
pacientes especiais. Não há efeitos colaterais após a inalação. As possíveis complicações são náuseas,
geralmente associadas a concentrações de óxido nitroso em níveis acima do ideal. A técnica tem como
vantagem a rápida reversibilidade da ação analgésica. objetivo:mostrar que o óxido nitroso em associação
com o oxigênio vem sendo amplamente utilizado na odontopediatria como uma alternativa no
tratamento,uma vez que a técnica reduz o medo e a ansiedade,além de facilitar e diminuir o tempo de
trabalho do profissional.
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A ansiedade e o medo afetam o comportamento da criança e, de certa forma, determinam o sucesso da
consulta odontológica. A maioria dos procedimentos odontológicos, é realizada com auxílio de técnicas
de manejo de comportamento, somadas à habilidade e ao conhecimento técnico-científico do
odontopediatra. Entretanto, uma pequena parcela dos pacientes infantis necessita do emprego de outras
técnicas para a obtenção do controle de comportamento, dentre os quais se encontra a administração de
agentes farmacológicos. A utilização dessas drogas não deve substituir as diferentes técnicas de manejo
comportamental, e sim, associar-se a elas. Há muito se estuda e pesquisa-se a utilização de protocolos
medicamentosos para a sedação odontopediátrica, visando comprovar o efeito de diferentes drogas, bem
como conhecer o efeito das mesmas na fisiologia e nos sinais vitais do paciente. No curso de Especialização
em Odontopediatria da EAP/ABO-PE a medicação de escolha para o tratamento odontológico sob sedação
é o Hidrato de Cloral a 20%. É uma droga sedativa sem efeitos analgésicos, amplamente utilizada na
prática pediátrica para promover a sedação em procedimentos eletivos, como exames radiográficos, ou
mesmo procedimentos invasivos, quando associados a agentes analgésicos ou anestésicos locais. Este
trabalho tem o objetivo de apresentar um tema livre a cerca da utilização do hidrato de cloral na clínica
de especialização em odontopediatria EAP/ABO-PE.

TL-132

Palavras-chave: ESTOMATOLOGIA; ODONTOPEDIATRIA; LESOES EM TECIDOS MOLES

A cavidade bucal da criança e do adolescente, ao contrário de sua aparência simples, constitui um órgão
investido de uma enorme complexidade. Dessa forma, é importante reconhecer os principais sinais
associados às alterações bucais em tecidos moles mais freqüentes. O objetivo deste estudo foi fazer uma
revisão de literatura sobre estas lesões, descrevendo seus fatores etiológicos, características clínicas,
histológicas e tratamento. Foi realizado um levantamento bibliográfico, utilizando livros de referência
em lesões estomatológicas em crianças e adolescentes, bases de dados na internet (MEDLINE, LILACS,
PUBMED, BBO e SCIELO) e o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), nos últimos 10 anos. Com este estudo esperamou-se despertar nas equipes de saúde
encarregadas do tratamento de crianças e adolescentes o interesse constante de estimular, monitorar e
manter adequados padrões de saúde oral nestes pacientes com o objetivo de prevenir e/ou minimizar a
ocorrência de complicações estomatológicas, evitando dessa forma alterações mais graves, garantindolhes assim uma melhor qualidade de vida.

[378] ALTERAÇÕES BUCAIS NA DISPLASIA CLEIDOCRANIANA.
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A displasia cleidocraniana é uma doença rara com padrão autossômico dominante. Esta doença afeta o
tecido ósseo principalmente o crânio e clavícula, anomalias de dentes, maxilares e cintura escapular.
Este trabalho objetiva relatar um caso da doença enfatizando seus aspectos intra-bucais, visando enriquecer
a literatura, contribuindo para o melhor entendimento das manifestações bucais relacionadas a esta
patologia e valorizar o papel do Cirurgião-Dentista no diagnóstico e tratamento da mesma. Paciente
V.P.B.P., sexo masculino, leucoderma, 12 anos, compareceu ao Centro de Atenção aos Defeitos da Face
do IMIP (CADEFI) para tratamento nesta instituição como diagnóstico de Displasia Cleidocraniana. Ao
exame físico intra-bucal observou-se palato arqueado, fundo e retardo da erupção dos dentes permanentes.
Conclui-se que a Displasia Cleidocraniana é uma patologia óssea que por vezes não é notada pelo paciente
sem que o profissional o chame atenção. As anomalias dentárias são freqüentes e requerem tratamento
multidisciplinar com a presença indispensável do Cirurgião-Dentista na reabilitação do paciente.
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A

colocação de Implantes Osseointegrados exige rebordos alveolares com espessura que varia em torno
de cinco milímetros, além de altura mínima em torno de 10 milímetros. Infelizmente, após a perda dos
dentes, a reabsorção óssea é irreversível e progressiva, podendo muitas vezes impedir a colocação de
implantes. Para recuperar rebordos alveolares reabsorvidos pode-se optar por enxertos dos mais diversos
materiais, mas enxertos autógenos apresentam melhor prognóstico devido ao potencial osteo-indutor
que eles possuem. Dentre as fontes disponíveis para remoção de osso, as fontes intra-orais apresentam a
vantagem de serem obtidas com anestesia local e fácil acesso, ao contrário das fontes extra-orais que
exigem anestesia geral, apresentam custos elevados e oferecem um pós-operatório mais desagradável.
Dentre as fontes intra-orais, a sínfise mandibular apresenta maior quantidade óssea que as demais, além
da melhor qualidade do osso obtido. Outras áreas como: região retro-molar, túber e até mesmo o palato
são citadas na literatura mundial, tendo cada uma dessas, sua aplicação indicada dentro de determinadas
situações. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão das diferentes possibilidades de enxertos intraorais, suas particularidades; bem como apresentar casos clínicos tratados com sucesso com o uso de
enxertos intra-orais.
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As infecções odontogênicas podem variar desde processos bem localizados, que exigem um tratamento
mínimo, a quadros complexos que envolvem um tratamento multidisciplinar em ambiente hospitalar,
acarretando risco de morte ao paciente. O objetivo deste trabalho é destacar os aspectos anatômicos
fundamentais para o conhecimento da trajetória das infecções odontogênicas, através de uma revisão de
literatura e apresentação de casos clínicos. Os espaços primários da maxila e mandíbula, e espaços fasciais
secundários são as áreas mais acometidas pelo processo infeccioso. Em alguns casos regiões anatômicas
nobres como a órbita, o seio venoso cavernoso, as meninges, a medula espinhal e o mediastino podem
ser envolvidos. Mesmo depois do advento dos antibióticos e do aperfeiçoamento Das técnicas que
promovem a saúde dentária, infecções odontogênicas graves, algumas vezes, ainda resultam em morte.
O conhecimento anatômico é de fundamental importância para que o profissional de saúde possa
diagnosticar, prognosticar e tratar adequadamente os diversos quadros de infecção odontogênica.
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O

traumatismo alvéolo-dentário é considerado atualmente um problema de saúde pública, podendo
trazer conseqüências negativas no aspecto social, psicológico, estético e funcional. A avulsão dental
implica no total deslocamento do dente de seu alvéolo, caracterizando-se como um dos piores prognósticos,
onde são comprometidos o periodonto e a polpa. A melhora deste prognóstico irá depender de vários
fatores, como o período extra-alveolar, armazenamento do dente e das condições do reimplante. A
reabsorção dentária substitutiva, uma das conseqüências, manifesta-se de forma quase imprevisível,
ficando o dente anquilosado ao osso alveolar. O propósito desse trabalho é conscientizar os profissionais
sobre a importância da manutenção desse elemento no seu alvéolo com intuito de preservar o nível ósseo
para planejamento de posterior instalação de um implante na área comprometida, pois o local afetado por
esse tipo de reabsorção, não modifica a biologia óssea, a capacidade reparatória local nem afeta o potencial
de osteointegração peri-implantar.
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A

implantodontia se desenvolveu e estabeleceu um revolucionário sistema de reabilitação para pacientes
total ou parcialmente edêntulos. Tem como princípio o processo da osseointegração, onde implantes
biocompatíveis se atraem e se unem ao osso adjacente mineralizado, formando uma anquilose funcional
entre o osso e o implante. Esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma revisão da literatura abordando
os princípios básicos da osseointegração e sua relação com a reabilitação oral. A osseointegração se processa
em quatro fases na interface osso-implante: formação de um calo ósseo em volta do implante; deposição de
osso lamelar, onde o calo adquire resistência suficiente para sofrer cargas; remodelação com a reabsorção
do osso desvitalizado e formação de osso novo; e a maturação, com a continuação da remodelação e assim
o amadurecimento do osso compacto peri-implantar. A otimização do contato entre o osso e a superfície do
implante pode ser conseguida por meio da presença de roscas, maior largura e comprimento dos implantes
e através dos diversos revestimentos na superfície dos mesmos. Assim, a reabilitação com os implantes
osseointegrados quando bem indicada, mostra-se como uma excelente alternativa como tratamento
reabilitador, pois restabelece a estética e a função estomatognática de forma conservadora e previsível.
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Tratamentos cosméticos em Odontologia tem se tornado rotineiros devido ao crescente interesse dos
pacientes por procedimentos que influenciam sua auto-imagem, vaidade e aceitação social. Um dos
pontos de desconforto, são fatores como diastemas e sorriso gengival acentuado que julgam ser prejudiciais
à estética. Diastemas são bastante freqüentes, podendo ocorrer devido ao mau posicionamento dentário
ou ao pouco volume dos dentes, geralmente os incisivos superiores. No seguinte caso, a paciente relata
ter se submetido a tratamento ortodôntico para correção de maloculsão, mordida aberta, porém o volume
dos dentes anteriores superiores não foi o suficiente para fechar os diastemas, tendo a paciente optado
por restaurações estéticas em resina composta para a correção de seu sorriso. Ao estudar o caso, observouse um sorriso bastante gengival, onde realizou-se inicialmente uma cirurgia periodontal para correção da
estética vermelha, aumentando o tamanho dos dentes e posteriormente cosmética com resina composta
nos dentes anteriores. Este trabalho tem como objetivo explanar um caso clínico, no qual foi feito uma
plástica no sorriso, através da utilização da técnica de enceramento progressivo, com posterior confecção
de guia de silicona para fechamento dos espaços interproximais, posteriormente ao tratamento ortodôntico
e à cirurgia periodontal. Mostrando como é importante uma visão multidisciplinar em Odontologia.
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O ato normal de anestesia local consiste em obter perda da sensibiliddae em uma área anatômica que
perdure por um determinado tempo, no qual em seguida haja a recomposiçao morfofuncional desta região,
portanto, qualquer desvio deste padrão de normalidade esperado durante ou após a analgesia regional é
conhecida como complicação anestésica. O presente estudo tem como objetivo orientar o cirurgiãodentista sobre algumas complicações e possíveis acidentes associados às técnicas anestésicas, bem como
sobre os sintomas provocados pelos mesmos. Mediante uma revisão literária baseada em livros, estudos
demonstraram que erros em técnicas anestésicas implicam em sintomas indesejáveis ao paciente, como
por exemplo, dor persistente após uma anestesia, que pode ter sido causada por um trauma; observou-se
também que o paciente pode perder a sensibilidade de uma região por um tempo além do previsto que
pode variar entre dias, meses ou anos, devido a uma lesão provocada a um nervo “sensitivo”, fenômeno
conhecido pelo nome de parestesia. Conclui-se que uma anamnese detalhada para um conhecimento
sistêmico do paciente, adequados conhecimentos de anatomia e domínio sobre a técinica anetésica
utilizada, são fomas de previnir estas complicações que podem acarretar em quadros mórbidos ao paciente.
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O cimento Portland devido a sua similaridade na composição química com o agregado trióxido mineral
(MTA), tem gerado várias pesquisas com ótimas condições de uso em humanos, inclusive na confecção
de tampão apical em rizogênese incompleta e selamento radicular, em casos de reabsorções externas. No
presente caso clínico, houve uma fratura coronária no elemento 11, resultando em necrose pulpar em um
paciente de 8 anos. Realizou-se a pulpectomia, preparo biomecânico do canal radicular e preenchimento
deste com hidróxido de cálcio em veículo oleoso que permaneceu um período de 7 meses para promover
a apicificação do elemento dental, no entanto, a apicificação não foi completa devido a presença de
reabsorção externa radicular, próxima ao terço apical, optando-se pelo selamento com o cimento Portland. Após a confecção de um tampão de 5 mm o canal foi obturado com a Técnica da Condensação
Vertical da Guta-percha Termoplastificada e cimento Sealer 26. Posteriormente foi confeccionado espaço
para núcleo e colocado pino de fibra de vidro cimentado com resina apropriada e a coroa restaurada com
resina. As propriedades do cimento Portland somadas à sua aplicabilidade clínica e ao seu baixo custo
em relação ao MTA, indicam uma atuação promissora desse material na Odontologia, principalmente
pela oportunidade da utilização em pacientes de baixa renda.
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A miastenia gravis (MG) é uma doença auto-imune caracterizada por intensa fadiga muscular. Pelo fato
de os auto-anticorpos produzidos na MG destruírem os receptores nicotínicos, a astenia é observada
unicamente na musculatura de contração voluntária. A odontologia pode ocupar papel importante no
diagnóstico precoce, já que inicialmente a sintomatologia se manifesta na musculatura da face, evoluindo
posteriormente para o acometimento dos membros em 75% dos casos. Campos (2001), relata que a
fraqueza dos músculos mastigatórios pode surgir de maneira tão intensa que obrigue o indivíduo a usar
as mãos para segurar a mandíbula durante a atividade mastigatória. Segundo Yarom et al. (2005) e Juel
et al. (2007), usualmente a doença leva ao comprometimento dos músculos faciais, causando a perda
da expressão; musculatura mastigatória, gerando disartria e disfagia; podendo gerar disfonia por fadiga
da musculatura do véu palatino. A MG representa um desafio para o odontólogo por causar o
comprometimento das musculaturas faciais e mastigatórias, e pelo fato de que algumas das medicações
usadas na clínica podem causar uma intensificação dessa fraqueza. O presente trabalho, além de explicar
brevemente a fisiopatologia da enfermidade e relatar as manifestações orais e sistêmicas, busca ressaltar
especificidades do manejo desses pacientes e enfatizar a importância da odontologia integrando a equipe
multidisciplinar.
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Mesiodens são os dentes supranumerários mais freqüentemente encontrados, ocorrendo principalmente
na dentição permanente, com maior incidência na maxila e em pacientes do gênero masculino. Sua
etiologia não está completamente entendida, apesar da maioria dos autores acreditar que sua origem
advém da hiperatividade da lâmina dentária. O diagnóstico dessa anomalia é baseado nos exames clínico
e radiográfico. Este trabalho teve como objetivo relatar a abordagem cirúrgica, através de ilustrações e
radiografias, de um caso clínico de dente supranumerário de paciente com 6 anos de idade, gênero
masculino, leucoderma, que se apresentou à clínica de Odontopediatria do Departamento de Odontologia
da Universidade Federal de Sergipe. Ao exame clínico observou-se a presença de dente conóide localizado
na região da unidade 11 e ao exame radiográfico foi verificada a presença do supranumerário e do incisivo
permanente retido. Assim sendo, foi realizada a remoção cirúrgica do mesiodens e o acompanhamento
clínico-radiográfico foi realizado no período pós-operatório que ocorreu dentro dos padrões de normalidade
com erupção da unidade 11. Devido à alta incidência dessa anomalia, o cirurgião-dentista deve estar apto
a diagnosticar e realizar o tratamento mais adequado e no período mais oportuno, diminuindo o tempo da
cirurgia e a probabilidade da ocorrência de desarmonias oclusais.
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A cárie é uma doença de etiologia multifatorial dependente da interação de vários fatores:
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A utilização do laser como alternativa de tratamento na odontologia, projeta grandes mudanças nos
métodos tradicionais de tratamento. Essas mudanças baseiam-se nas pesquisas e resultados já encontrados,
que provam que o laser já é uma realidade para todos nós, cirurgiões-dentistas, porém, é fundamental o
cumprimento das normas segurança. São muitos os danos que podem ser causados pela incidência direta
e indireta da luz laser fora do local desejado, sendo a região ocular a mais vulnerável. Isso pode ocorrer
quando se transgride as normais internacionais de máxima exposição possível. O manuseio inadequado
dos aparelhos também oferece riscos de acidentes, podendo ocasionar liberação de substâncias tóxicas,
eletrochoque, dentre outros problemas. Para diminuir ou eliminar os riscos de acidentes, é imprescindível
a compreensão dos princípios físicos que regem seu funcionamento. É importante também conhecer os
possíveis danos aos tecidos biológicos, bem como as normas de segurança que incluem, desde a proteção
do operador como utilização de óculos de proteção, até o manuseio correto dos equipamentos. Nossa
proposta é oferecer uma abordagem padrão para clínicas de laser, considerando os riscos inerentes à
utilização dos aparelhos de laser. Espera-se, com isso, contribuir para a utilização adequada deste recurso
nas clínicas especializadas, com o máximo de segurança para os pacientes e para os profissionais
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A

microorganismos, hospedeiro, substrato e tempo. Ela aparece em índices elevados na população,
principalmente nos indivíduos de baixa renda. Atualmente, a filosofia da Odontologia consiste na
prevenção através do diagnóstico precoce, mínima intervenção restauradora e programas educacionais.
Nesse conceito foi introduzido na década de 70 o ART caracterizado pela remoção total ou parcial do
tecido cariado, utilizando instrumentos manuais sem anestesia e restauração da cavidade com cimento de
ionômero de vidro, esta técnica tem como vantagem a simplicidade, a diminuição das exposições pulpares,
a utilização de material biocompatível, o qual promove a liberação de flúor e possui coenficiente de
expansão térmica semelhante ao dente. O objetivo do presente trabalho é apresentar caso clínico de
paciente infantil com alta atividade de cárie, atendido na clínica de Odontologia Preventiva 2 da UFPE,
o qual foi submetido ao protocolo da clínica que consta de procedimentos de adequação do meio, a fim
de limitar a atividade cariogênica do paciente. Foi utilizado o cimento de ionomero de vidro Riva da SDI,
o qual apresentou-se, clinicamente, bem adaptado e com aspecto estético satisfatório. Pode-se concluir
que procedimentos de promoção e proteção da sáude favorecem o controle da doença cárie e podem ser
utilizados com simplicidade no paciente infantil.

possibilidade de ocorrerem emergências médicas durante o atendimento odontológico é um fato preocupante
sendo a perda da consciência uma destas problemáticas. O presente estudo de revisão literária objetiva esclarecer
o cirurgião-dentista (CD) como proceder frente aos mais comuns casos que podem levar à perda de consciência
no decorrer do tratamento dentário (síncope vasovagal, hipoglicemia, convulsão e arritmia), bem como
diagnosticar sinais e sintomas. A síncope vasovagal, razão mais comum de perda de consciência no consultório,
exige que o profissional registre os sinais vitais do paciente e deixe-o em posição supina, podendo utilizar
estimulantes respiratórios para reanimá-lo; a hipoglicemia caracteriza-se por taquicardia, hipotensão, dentre
outros sinais (deve-se administrar soluções com açúcar via EV); em relação às convulsões, há passagem por
um período de letargia, confusão e amnésia, seguido então da convulsão – o CD deve estar atento à prevenção
de lesões físicas, manutenção das vias aéreas e monitoramento dos sinais vitais; em casos de arritmia, o CD
adotará medidas básicas para a manutenção da vida e transferência imediata para o hospital. Conclui-se que
o conhecimento detalhado por parte do dentista acerca desta temática resulta na preservação da vida do paciente,
bem como na prevenção da ocorrência de seqüelas.
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A perda precoce de dentes decíduos ainda constitui-se em uma realidade muito presente na clínica
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odontopediátrica, estando a cárie dentária como fator primordial responsável por essa ocorrência. Sabese que são inúmeras as conseqüências que a perda prematura de elementos dentários nessa dentição pode
acarretar, causando danos indeléveis tanto do ponto de vista funcional, estético, como do psicológico. O
uso de mantenedores de espaço que preencham os requisitos estéticos restabelecendo a atividade
mastigatória e fonética são os mais indicados para reabilitação protética do paciente infantil. O objetivo
deste trabalho, é relatar de caso de um paciente de 02 anos e 07 meses de idade, com quadro clínico
inicial de cárie de acometimento precoce ou de mamadeira, que após tratamento efetuado através de
adequação do meio bucal e exodontias dos incisivos superiores e do elemento 64, submeteu-se a uma
reabilitação por meio de um mantenedor de espaço estético e funcional. Nas perdas localizadas na região
ântero-superior o mantenedor de espaço se faz necessário para preencher os requisitos estéticos, funcionais,
evitar a instalação de hábitos bucais deletérios de interposição lingual e sucção digital e também impedindo
os problemas de fonação. No caso apresentado, a reabilitação foi crucial para o restabelecimento de
todos os requisitos enumerados e, principalmente, o fator emocional da paciente.

objetivo deste trabalho foi observar o cumprimento das normas de biossegurança, bem como os
cuidados com os riscos ocupacionais pelos alunos, nos procedimentos cirúrgicos nas clínicas de Periodontia e Cirurgia 1, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este trabalho
consistiu-se de um estudo observacional, no qual foram anotados em formulário, o cumprimento ou não
das normas de biossegurança e os cuidados com os riscos ocupacionais pelos alunos durante o atendimento,
no período de outubro/2006 a maio/2007. Os alunos foram observados em 2 clínicas, perfazendo um
total de 133 fichas observadas. Procurou-se contemplar as clínicas em igual proporção de observações.
Os resultados apontaram a ausência de manilúvio, inadequações quanto ao uso dos EPI para os alunos e
para os pacientes, falta de um local exclusivo para lavagem de instrumental e deficiências ergonômicas
durante a prática clínica. Concluiu-se que é necessária a divulgação mais intensa de políticas públicas
que orientem a utilização as normas de biossegurança entre os alunos da instituição, assim como uma
reavaliação e mudanças na infra-estrutura das clínicas e dos conteúdos dos treinamentos em aula oferecidos
aos alunos do curso de Odontologia da UFPE, no intuito de melhor conscientizar os alunos e prevenir a
ocorrência de acidentes ocupacionais.
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[925] RELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR-ORAL COM O DESMAME PRECOCE EM CRIANÇAS: ATUAÇÃO DA ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES.
LIMA, F.R.S.B.; LIMEIRA, A.B.; VITAL, P.C.G.; ROCHA, C.M.; ASANO, P.N.K.;
SILVA, S.M.S.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
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Dentes neonatais são condições raras, de causa desconhecida, de ocorrência familial, no entanto, não

Palavras-chave: AMAMENTAÇÃO; DESMAME PRECOCE; PRIMEIRA INFÂNCIA

está comprovada a característica hereditária. A maioria desses dentes apresenta mobilidade devido ao
desenvolvimento limitado da raiz, podendo haver perigo de deslocamento e de aspiração, casos onde a
exodontia é indicada. A amamentação pode ser dificultada com a presença desses dentes. Quando bem
implantado, a conduta preferível é manter os dentes, explicando aos pais a importância de sua conservação
para assegurar a integridade da dentição decídua. Esse trabalho tem por finalidade apresentar um caso
clínico de remoção cirúrgica de dente neonatal em um bebê prematuro, acompanhado na clínica de
odontopediatria da UFPE. Paciente com 6 meses de idade, compareceu a clínica de Odontopediatria da
UFPE através do encaminhamento da Pediatria do Hospital da Clínicas. No primeiro atendimento aos 5
meses de idade, foi observada a presença de um cisto de erupção. Depois de 30 dias após, foi confirmada
a erupção do elemento na cavidade bucal. Houve indicação cirúrgica devido a fratura da coroa,
diagnósticada clinica e radiograficamente. Conclui-se que é possível se preservar o elemento neonatal na
cavidade bucal, desde que não impeça a amamentação natural e o desenvolvimento normal da criança.

desmame precoce é um dos fatores que contribui para a morbidade e mortalidade infantil. O aleitamento
materno, além dos benefícios nutricionais, imunológicos, emocionais e econômico-sociais, também tem
efeitos positivos na saúde fonoaudiológica, por está relacionado ao crescimento e desenvolvimento craniofacial e motor-oral do recém-nascido, visto que a amamentação é que irá mesializar a mandíbula, desta
forma estimulando todo o crescimento facial. Esse tema é de extrema importância na prática clínica do
Cirurgião-Dentista, ajudando-o na avaliação dos pacientes infantis, bem como, na orientação às gestantes
sobre a importância da amamentação. Através de uma apurada revisão literária e prática clínica, iremos
expor as diversas contribuições da amamentação no desenvolvimento motor-oral e conseqüências do
desmame precoce, bem como, a atuação da ortopedia funcional dos maxilares nestes casos. O estimulo
da sucção através da amamentação é imprescindível para que haja um desenvolvimento harmônico crâniofacial durante os seis primeiros meses de vida da criança, sendo, portanto, insubstituível.
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A Odontologia têm-se mantido com um nível elevado no que se refere aos avanços tecnológicos, principalmente

A apicetomia associada à retrobturação é um procedimento indicado quando da impossibilidade de

devido ao desenvolvimento dos materiais dentários. Esse trabalho se propõe a realizar uma revisão de literatura
sobre o Cimento Portland (CP), quanto à sua utilização na Odontologia. Inúmeras pesquisas têm se proposto
a provar a similaridade do CP e do MTA. O MTA é um excelente material de comportamento biológico pela
sua capacidade de estimular a formação de tecidos mineralizados. Entretanto, seus custos são excessivos em
comparação ao CP. Em relação à composição química, o CP possui os mesmos elementos que o MTA, exceto
pela presença de óxido de bismuto neste último atuando como radiopacificador. A semelhança é ainda confirmada
no pH e na atividade antibacteriana. Quanto à biocompatibilidade, tanto o CP quanto o MTA apresentaram
efeito inibitório similar sobre a secreção de prostaglandinas E (PGE 2) de monócitos. Além disso, não é tóxico
ou irritante e nem afeta a integridade estrutural da célula. Aceita-se ainda a hipótese do seu potencial para
reparação óssea, que necessita ser explorado. Portanto, o CP mostra-se uma alternativa viável na Odontologia,
devido aos mesmos motivos do uso do MTA, além do custo acessível, fator este de grande importância na
realidade social e econômica do nosso país.

acesso ao sistema de canais via ortógrada para tratamento de lesão periapical crônica, como na presença
de canais calcificados ou obstruídos, presença de núcleo ou prótese parcial fixa no dente com lesão
periapical, material obturador extravasado, perfurações apicais e grandes dilacerações radiculares. Esta
técnica consiste na exposição e remoção do ápice radicular e curetagem perirradicular seguida do preparo
de uma cavidade na região apical com a finalidade de inserir o material retro-obturador, permitindo a
regeneração tecidual. Este trabalho se propõe a esclarecer as indicações deste procedimento, descrever a
técnica e apresentar um caso clínico. No caso a ser relatado, a paciente apresentava lesão periapical
crônica no elemento 11 que clinicamente possuía uma fístula drenando secreção purulenta e
radiograficamente via-se calcificação pulpar e reabsorção externa apical. Foi feito o procedimento
cirúrgico, a ressecção transversal do ápice e a confecção de uma cavidade. Em seguida o material obturador
Sealer 26 foi inserido na cavidade e o retalho suturado. Após 2 meses houve aumento da radiopacidade
e neoformação óssea na região periapical, e após 8 meses, ocorreu diminuição significativa da área
radiolúcida, concluindo-se que a técnica endodôntica-cirúrgica utilizada apresentou sucesso no tratamento
da lesão.
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[216] APICIGÊNESE ESPONTÂNEA EM DENTE IMATURO TRAUMATIZADO.
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Traumatismos dentários são frequentes em crianças na idade escolar, e os dentes mais acometidos são
os ântero-superiores. Podem levar além da fratura da estrutura dentária, a diversas seqüelas como: necrose pulpar, interrupção do processo de formação da raiz, reabsorções externas e internas, e obliteração
do canal radicular. O objetivo do trabalho é mostrar a ocorrência de uma apicigênese espontânea em
dente imaturo traumatizado, através de relato de caso clínico, onde paciente de 11 anos procurou a
clínica de endodontia da UFRN, encaminhado por seu dentista, para ser submetido ao tratamento
endodôntico do elemento 11. Durante a anamnese, o mesmo relatou ter sofrido um trauma, aos 8 anos, no
dente em questão, que clinicamente apresentava-se extruído, com extensa restauração de resina composta
e alteração de cor da coroa. Em radiografia observou-se rizogênese incompleta, canal amplo, embora o
forame se apresentasse fechado. Uma pequena imagem radiolúcida pôde ser observada na região apical.Os
resultados foram negativos aos testes de vitalidade; o diagnóstico clínico foi de necrose pulpar, tendo-se
executado então a pulpectomia. O diâmetro atípico do canal na região apical demonstrou a interrupção
da dentinogênese em toda a extensão do mesmo, justificada pela necrose pulpar durante a rizogênese. Em
virtude de ter ocorrido o fechamento do canal, podemos concluir que estamos frente a uma apicigênese
espontânea.
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[558] INFLUÊNCIA DA LIMPEZA DO FORAME APICAL NA REGRESSÃO DE
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Um dos temas mais polêmicos em Endodontia diz respeito ao campo de ação do endodontista no caso de
dentes com lesões periapicais. Tradicionalmente, tem sido colocado que este deve se limitar ao canal
dentinário em respeito aos tecidos periapicais. Mais recentemente, porém, o fato de vários trabalhos
mostrarem a presença de microorganismos além dessa fronteira, houve uma mudança de postura na
abordagem desta porção do canal, fazendo com que a intervenção endodôntica também fosse indicada para
a limpeza do canal cementário num procedimento que ficou conhecido como limpeza do forame apical.
Apesar de já adotado por alguns profissionais, muitos outros renegam o uso desta técnica por razões diversas,
entre elas a dor pós-operatória, o trauma aos tecidos periapicais e pelo fato de que simplesmente não
acreditam que a limpeza do forame possa influenciar no reparo das lesões periapicais. O presente trabalho
tem como objetivo fazer uma análise sobre limpeza do forame apical, suas vantagens e desvantagens e sua
influência no processo de reparo de lesões periapicais.
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A reabsorção dentária inflamatória representa uma patologia de ocorrência freqüente, sendo caracterizada
pela destruição dos tecidos dentários mineralizados, em especial o cemento e a dentina. Sua etiologia
não está totalmente esclarecida, mas a maioria dos autores afirma ser o trauma, o principal fator etiológico.
Usualmente, apenas um dente é afetado e apresenta um curso clínico assintomático, sendo diagnosticado
por exames radiográficos de rotina. Quando a reabsorção localiza-se na região coronária do dente, pode
ser observada uma coloração rósea (dente rosa de Mummery) decorrente do processo reabsortivo associado
à intensa proliferação vascular do tecido de granulação. Quando a reabsorção localiza-se externamente
na porção radicular, pode evoluir para uma anquilose. Para o correto diagnóstico das reabsorções
radiculares o exame clínico minucioso do paciente é indispensável, uma vez que o resultado do tratamento
tem se mostrado satisfatório quando o diagnóstico é firmado correta e precocemente. O presente trabalho
tem como principal objetivo apresentar dois casos de reabsorção dentária inflamatória, enfatizando a
importância do exame clínico detalhado associado à correta solicitação e interpretação de exames
imaginológicos com vistas ao estabelecimento do diagnóstico preciso e tratamento imediato e eficaz.
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[894] O “PLUG” APICAL COM MTA COMO RECURSO PARA O TRATAMENTO
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Na obturação, um adequado preparo na região apical é importante para o posicionamento do material
obturador, evitando a sobrextensão do mesmo. Os dentes despolpados com rizogênese incompleta se tornam
de difícil resolução pela impossibilidade da modelagem do terço apical que permita a confecção do batente
apical; e pelo largo tempo que demandaria o fechamento apical, usando uma medicação intracanal. O tampão
apical com MTA foi proposto como uma alternativa de rápida solução proporcionando um alto índice de
sucesso. Este trabalho apresentará detalhadamente a seqüência terapêutica, mediante a descrição de casos
clínicos realizados em dentes necrosados com rizogênese incompleta empregando o tampão com MTA. Entre
eles: Paciente masculino, 41 anos, em bom estado de saúde, apresentando fístula na região do dente 22 e
ligeiro escurecimento da coroa dental. Ao exame clÍnico e radiográfico observou-se necrose pulpar, extensa
lesão apical e formação incompleta do ápice radicular. Foram realizados o preparo químico mecânico e
medicação intracanal com pó de hidróxido de cálcio veiculado a anestésico, que permaneceu por 15 dias.
Em outra sessão, realizou-se a colocação do MTA Branco no terço apical e obturação com a técnica híbrida
de Tagger na mesma sessão. Concluímos que a confecção do “plug” de MTA é uma alternativa válida para
o tratamento em dentes com rizogênese incompleta, baseada em evidências científicas.
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O

s procedimentos cruentos em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial devem ser considerados contaminados e
potencialmente infectados, particularmente naqueles pacientes que apresentam padrões falhos de imunomodulação por comprometimento das válvulas cardíacas causado por uma bacteremia, a qual resulta em
uma resposta inflamatória do organismo, chamado de endocardite infecciosa. Nesse contexto, este trabalho
tem por objetivo relatar e discutir os protocolos medicamentosos mais utilizados na prática clínica do
cirurgião Buco-Maxilo-Facial, visando não só a importância do esclarecimento desta afecção, mas também
sua prevenção e controle. Apesar do franco desenvolvimento da antibioticoterapia, a endocardite infecciosa
ainda causa altos índices de morbidade e mortalidade em indivíduos portadores de doenças cardíacas
congênitas ou adquiridas e válvulas artificiais sendo indispensável à adoção de uma terapia medicamentosa
antes da realização de determinadas manobras cirúrgicas que expressem uma certa vulnerabilidade ao
desenvolvimento desta infecção.
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A

diabetes caracteriza-se pela deficiência parcial ou total de insulina ou pela sua ação anômala ao nível de
membrana celular. Devido às alterações orais proporcionadas pela diabetes, muitos pacientes procuram o
tratamento odontológico. No entanto, muitos dentistas se sentem receosos em relação à administração de
anestésicos locais e outros medicamentos durante o atendimento a estes indivíduos. O objetivo desse trabalho
é discutir o uso de fármacos no tratamento odontológico dos diabéticos. A metodologia empregada para a
realização desse trabalho foi o levantamento bibliográfico realizado pelos acadêmicos de Odontologia da
UFRN em 2007. Os resultados demonstram que a ansiedade e o medo relacionados ao tratamento
odontológico podem elevar o nível de glicemia, sendo indicado o uso dos benzodiazepínicos. Os
antiinflamatórios não-esteroidais podem potencializar a ação hipoglicêmica das sulfoniluréias e não são
recomendados. A profilaxia cirúrgica rotineira não é indicada para os diabéticos compensados, mas nos
pacientes não controlados pode-se prescrever uma dose única de amoxicilina 2g ou clindamicina 600mg
uma hora antes da intervenção. Em relação aos vasoconstritores, o seu uso é seguro para os indivíduos
estáveis, desde que sejam utilizadas pequenas doses. Conclui-se que é essencial que o dentista conheça os
grupos farmacológicos para que o atendimento seja seguro para o diabético.
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O laser é uma forma de luz que vem sendo utilizada de diversas maneiras no mundo, desde a tecnologia

O objetivo do presente trabalho é abordar as características morfológicas e funcionais dos indivíduos

aerospacial 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 positivos
nas diversas especialidades, tais como na Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Cirurgia,
Implantodontia, etc. Com a evolução e uso das novas tecnologias da geração Laser, o futuro da Odontologia
é promissor. Para que a radiação Laser produza algum efeito sobre os tecidos vivos, é necessário que ela
seja absorvida pelo mesmo, ou seja, é necessário que ocorra uma interação dessa radiação com as estruturas
moleculares e celulares do corpo humano. Os pacientes são diferentes uns dos outros, eles possuem
quantidades diferentes de moléculas absorventes (cromóforos), e a disposição espacial dos mesmos, que
é tão importante quanto a sua quantidade, também varia de pessoa para pessoa. 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.

portadores do Padrão II facial, através de casos clínicos e dados da literatura científica. A definição de
“Padrão” é uma ampliação das classificações das maloclusões, permitindo incluí-las dentro de um conjunto
de características e considerá-las parte de uma doença, não a doença em si. Indivíduos classificados
como Padrão II têm suas características resultantes do degrau sagital aumentado entre maxila e mandíbula.
No exame frontal, há uma boa expressão facial de terço médio, apresentando o zigomático normal ou
excessivo, altura do terço facial inferior normal ou diminuída, ocasionando eversão do lábio inferior e
sulco mento labial marcado. A relação labial tende à anormal e o lábio superior é hipotônico. No exame
de perfil, esse é muito convexo, apresenta linha de implantação do nariz oblíqua, linha queixo-pescoço
boa ou curta e ângulo da linha do queixo com o pescoço aberto quando a deficiência é mandibular. A
relação de oclusão mais freqüente dos indivíduos Padrão II é a de Classe II, havendo grande presença de
indivíduos com relação molar de Classe I e, raramente, Classe III. O prognóstico é reservado no que se
refere a tratamentos ortodônticos não cirúrgicos. O correto diagnóstico do Padrão II facial é fundamental
e de responsabilidade de todo Cirurgião Dentista para o devido manejo dos pacientes.
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A paralisia facial de Bell é uma afecção que envolve o sétimo nervo craniano que é o responsável pelo
controle dos músculos da expressão facial. Essa patologia tem como característica o envolvimento unilateral desse nervo, e é uma seqüela de infecção causada por vírus. Como alternativa terapêutica pode-se
hoje empregar o laser, livre de efeitos secundários constituindo uma forma de tratamento relativamente
rápida e eficaz. O prognóstico da paralisia facial de Bell está associado à extensão do envolvimento e
com a ocorrência, no decorrer do tempo, da degeneração do nervo. Apresenta uma resolução espontânea
ainda que não tratada num período de até um ano. Apesar disso, é muito incômodo para o paciente ter que
acordar de hora em hora durante a noite para lubrificar os olhos, já que não consegue fechá-los, ou
privar-se de certos atos sociais ou refeições com outras pessoas, por não conseguir fechar os lábios na
hora de deglutir. O uso do laser envolve a aplicação em pontos extra-orais na hemiface afetada, percorrendo
o que seria o trajeto do nervo facial em todos os seus cinco ramos, e ainda fazendo pontos intra-orais em
região de fórnix, bucinador e alguns pontos mais aleatórios, onde se verifica que há compressão de
alguma estrutura importante. A proposta é apresentar uma opção de tratamento, correlacionada aos achados
descritos na literatura, que se pode oferecer ao paciente na clínica com tal afecção.
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[1020] O USO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS APLICADAS À ODONTOLOGIA.
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M.O.; PEIXOTO, F.B.
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e-mail:nessatenorinha@gmail.com

O

objetivo do presente trabalho é abordar as características morfológicas e funcionais dos indivíduos
portadores do Padrão III facial, através de casos clínicos e dados da literatura científica. A definição de
“Padrão” nada mais é do que uma ampliação das classificações das maloclusões, permitindo, desse modo,
incluí-las dentro de um conjunto de características e considerá-las parte de uma doença, não a doença em
si. A principal característica do Padrão III facial é o prognatismo mandibular, devido à morfologia típica
de tal Padrão, que envolve degrau sagital maxilo-mandibular diminuído ou negativo. O portador do
Padrão III também tem como características faciais perfil reto ou côncavo, linha queixo-pescoço normal
ou aumentada, lábio inferior à frente do superior, deficiência de zigomático, terço inferior aumentado e
mento expressivo. A oclusao geralmente é de Classe III, no entanto a Classe I e, raramente a classe II,
podem ser observadas. O desvio funcional da mandíbula, postura inadequada de língua, respiração bucal
e alterações de fonação, são frequentemente encontradas no exame físico. Os tratamentos orto-cirúrgicos
são comuns em tais situações, principalmente quando há fatores genéticos correlacionados. Portanto, o
correto diagnóstico do Padrão III facial é fundamental e de responsabilidade de todo Cirurgião Dentista
proporcionando um manejo e tratamento mais adequado às necessidades do paciente.
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[592] SÍNDROME DO RESPIRADOR BUCAL.
VIANNA, J.N.; MELO, K.K.C.; GUIMARÃES, C.S.
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e-mail:nunesvianna@hotmail.com
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As terapias alternativas consideram o Homem como um ser energético, através de uma inter-relação
entre a mente, corpo, meio ambiente e espírito. O cirurgia-dentista que as pratica, analisa e examina o
indivíduo de maneira ampla e integral, elaborando perguntas em sua anamnese, que o levam a escolha de
uma técnica adequada. Tais terapias têm aplicabilidade na prevenção, tratamento e na cura, não se limitando
apenas a uma intervenção direta no órgão ou parte doente como pratica a assistência alopática. Dentre as
formas de terapias encontradas destacam-se a Acupuntura (aliada ao tratamento convencional, controla a
freqüência cardíaca e respiratória, sangramentos e náuseas), a Homeopatia (com atuação nas afecções
orais, no pré e pós-operatório, contra ansiedade, dor e medo), os Florais de Bach (com aplicação
principalmente preventiva de doenças. São utilizados no combate ao herpes labial, bruxismo, dor, etc.),
a Hipnose (utilizadas no alívio das fobias, ajudando os pacientes a se sentirem relaxados e seguros). O
objetivo deste trabalho é esclarecer, através de uma revisão de literatura, a prática das terapias alternativas
dentro da odontologia, já que o Cirurgião-dentista deve buscar cada vez mais o bem-estar de seus pacientes,
considerando suas individualidades.
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UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:pauladeda@globo.com

Síndrome do respirador bucal constitui o conjunto de sinais e sintomas de quem respira parcial ou
totalmente pela boca. É causada por obstruções nas vias aéreas superiores, como inflamações da membrana nasal, corneto hipertrófico, desvio de septo, fatores relacionados aos maus hábitos orais de sucção.
Estes podem levar a um padrão suplente de respiração, gerando outras alterações importantes na dinâmica
corporal. 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 também alterações
bucais como maxila atrésica e palato ogival; tendência à classe II de Angle, outras desarmonias oclusais
e gengivite. O tratamento requer uma equipe multidisciplinar e muitas vezes, mesmo após a remoção
física da obstrução nasal, a respiração bucal persiste. Assim, é necessário que a musculatura seja reabilitada
através de exercícios funcionais que fortaleçam os músculos periorais, reposicionem a língua, promovam
selamento labial passivo e a respiração seja reeducada através de exercícios respiratórios. Este trabalho
visa descrever e ilustrar as principais alterações decorrentes do hábito da respiração bucal e mostrar a
importância da interdisciplinaridade para o sucesso do tratamento.
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O

tratamento da má oclusão de Classe III pode ser realizado em todas as diferentes idades por meio de
uma variedade de modalidades terapêuticas. A expansão rápida da maxila associada à terapia da máscara
facial responde por uma das alternativas mais benéficas para a correção da má oclusão de Classe III
dentoesquelética, pois alcança resultados estáveis a longo prazo. Nesta terapia, a correção pode ser
predominantemente ortopédica, evitando-se movimentos dentários e obtendo-se as alterações esqueléticas.
Todos os benefícios da máscara de protração maxilar podem ser verificados rapidamente e efetivamente
nos pacientes jovens, sendo esta faixa etária mais laboradora durante o tratamento. Assim, deve-se obter
uma estética agradável e ótima oclusão funcional, reduzindo-se os danos psicossociais já que os melhores
resultados podem ser alcançados quando esta má oclusão é diagnosticada precocemente, obtendo-se
estabilidade a longo prazo dos casos tratados. Desta forma, este trabalho almeja desmistificar alguns
conceitos e diagnósticos empregados no plano de tratamento precoce da suave má oclusão de Classe III,
apresentando um caso clínico de uma criança com perfil côncavo, mordida cruzada anterior verdadeira e
história de dor.
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Dilaceração radicular consiste em uma anomalia dentária, geralmente associada a um trauma, na qual a
raiz apresenta uma curvatura de ângulo variado, causada durante sua fase de desenvolvimento. Podendo
levar a alterações eruptivas, complicações nos tratamentos ortodôntico, endodôntico e exodontias. Paciente
J.G.L., 7 anos de idade, gênero feminino, queixa principal era a ausência do elemento 21. Objetivou
relatar um caso de trauma com intrusão do incisivo superior esquerdo decíduo, aos dois anos e cinco
meses de idade. No exame clínico foi observado interposição lingual devido a ausência do elemento 11
e perdas precoces de molares decíduos. Através das radiografias periapicais (técnica de Clarck) e
telerradiografia foi confirmado o diagnóstico de dilaceração radicular. O planejamento foi desenvolvido
por equipe multidisciplinar, consistindo em exposição cirúrgica do elemento afetado com colagem de
botão com corrente para tracionamento ortodôntico. As etapas do tratamento consistiram em acesso e
exposição cirúrgica do elemento dilacerado, colagem do botão corrente e sutura, colocação de barra
transpalatina com gancho, contenção após o tracionamento ortodôntico e acompanhamento radiográfico.
O sucesso do tratamento ocorreu devido, principalmente, ao diagnóstico e intervenção precoces, antes
da formação completa da raiz, o que permitiu o alinhamento ortodôntico adequado.
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A análise facial tem sido um recurso complementar utilizado cada vez mais na ortodontia, ganhou
ênfase nas últimas décadas com o advento da busca pelo belo, sendo tão imprescindível quanto à análise
cefalométrica no diagnóstico ortodôntico, pois quando isolada, esta última pode levar a resultados
insatisfatórios esteticamente. O exame clínico das proporções e simetria facial deve ser reconhecido
como passo vital no procedimento de diagnóstico. As decisões envolvendo o tratamento com extrações
ou não, o grau de retração dos incisivos, e se a ortodontia sozinha é suficiente ou se será necessária a
cirurgia ortognática dependem grandemente dessas informações. A perspectiva atual da prática
odontológica exige que o profissional aproxime-se das expectativas do seu paciente ao definir a melhora
da estética facial e do sorriso como principal objetivo do tratamento, e a avaliação direta da face do
paciente como recurso de diagnóstico, a qual permite observar as características faciais harmoniosas e
desarmoniosas. O objetivo do presente trabalho é demonstrar como a análise facial e do sorriso podem
levar ao diagnóstico e elaboração de um excelente plano de tratamento, com resultados satisfatórios
principalmente em relação a expectativa estética do paciente.
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[1194] COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS PRÓTESES TOTAIS MUCOSUPORTADAS E IMPLANTOSUPORTADAS?
DANTAS, C.S.; EMERENCIANO, M.; CARDOSO, S.M.O.; BARBOSA, R.N.S.
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A

prótese imediata é confeccionada antes da extração dos dentes naturais, e instalada imediatamente
após as extrações. Surgiu por causa da necessidade da população frente às suas atividades sociais,
laboriosas ou por vaidade pessoal, não podendo ficar edentados por um período de tempo, mesmo por
curto espaço. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de uma paciente de 57 anos, do
gênero feminino, que procurou a clínica de Periodontia para avaliação dos elementos dentários inferiores,
que encontravam-se “amolecidos”. Após o tratamento básico periodontal e exame radiográfico periapical completo, optou-se pela exodontia dos elementos 31, 41, 42, 43 e 45, pois estes não apresentavam
suporte ósseo adequado para manutenção dos dentes. A paciente não apresentava história médica relevante.
Como forma de tratamento optou-se pela exodontia dos respectivos elementos e instalação de uma prótese
imediata para que a paciente não tivesse sua vida social prejudicada. Posteriormente,a paciente foi então
encaminhada para Clínica de Prótese, para realização do tratamento reabilitador adequado. A escolha de
uma prótese imediata apresenta vantagens evidentes: controle da hemorragia, proteção contra infecção,
rapidez de cura. Por outro lado, apresenta também um maior custo ao paciente,um maior número de
visitas para ajustes e a substituição das próteses após três meses.
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P

ara se obter sucesso nos tratamentos reabilitadores com próteses totais seja as convencionais,
mucosuportadas ou as implantosuportadas é imprescindível que o planejamento e todas as etapas de confecção
sejam criteriosamente realizado. Entretanto, o sucesso do tratamento em longo prazo depende dos cuidados
de higienização e manutenção das próteses. Após a instalação da prótese é responsabilidade do cirurgião
dentista orientar e motivar o paciente quanto a higienização da mesma e dos tecidos da cavidade bucal.É
imprescindível que o profissional tenha em mente que o atendimento do paciente não termina com a
instalação da prótese, devendo ser realizadas consultas de proservação, onde o principal problema são as
úlceras traumáticas causadas pelo contato da base da prótese sobre a mucosa. A apresentação visa orientar
o profissional quanto ao uso dos métodos mecânicos e químicos para higienização da prótese convencional
e as implantosuportadas, bem como dos tecidos bucais e como proceder nas sessões de manutenção frente
a determinadas situações como: prótese fraturada, necessidade de reembasamento e dentes quebrados.
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A perda prematura dos dentes pode causar alterações no sistema estomatognático. Dentro dos problemas
mais comuns, encontramos: inclinação dos dentes adjacentes, extrusão dentária e muitas vezes
interferências que podem causar deslocamentos anormais da mandíbula ocasionando disfunções
temporomandibulares. Dentro das opções no tratamento reabilitador, encontram-se: reabilitação oral
com Prótese Parcial Removível (PPR), Prótese Parcial Fixa (PPF) e tratamento com implantes
osseointegrados. Uma das grandes vantagens da terapia com implantes osseointegrados é a não necessidade
de preparar os dentes adjacentes, o que ocorre no caso das PPRs e PPFs, preservando, desta forma,
estrutura dentária sadia. O objetivo deste trabalho é demonstrar o passo-a-passo da construção protética
de uma coroa unitária metalocerâmica sobre implante. Será realizada uma descrição clínica de todos os
passos da construção da coroa metalocerâmica desde a abertura para retirada do cover screw, passando à
instalação do pilar protético, moldagem de transferência, prova da infra-estrutura metálica e cimentação
da coroa protética. Como conclusão, podemos afirmar que a reabilitação com implantes osseointegrados
é uma opção viável e tem como principal vantagem evitar o preparo dos dentes adjacentes.
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Os preparos para coroas totais devem atender a alguns requisitos que garantam a manutenção da saúde do

Prótese total imediata convencional é uma prótese total mucossuportada que será instalada imediatamente

dentes pilares, corrigindo desvios de inclinação, anomalias de posição, forma e estrutura, em casos de
cáries ou descalcificações extensas, em casos de coroas isoladas, ou retentores de extensas reabilitações.
Os mesmos devem ser planejados seguindo critérios que favoreçam a retenção friccional e facilitem as
técnicas de cimentação. O objetivo deste trabalho é discutir a respeito das vantagens da Técnica da Silhueta
para a confecção de preparos dentais para próteses fixas dentossuportadas. Esta técnica favorece os princípios
mecânicos de retenção e estabilidade das restaurações, impedindo seu deslocamento axial e rotação. O
desgaste das estruturas dentais ocorre de forma padronizada, favorecendo a rigidez estrutural das coroas e
resistindo às forças mastigatórias, preservando a integridade marginal, para que a prótese possa permanecer
em função o maior tempo possível na cavidade oral além de preservar a vitalidade pulpar e a saúde do
periodonto. Portanto, sua seqüência clínica fácil e didática torna seu aprendizado bastante difundido entre
as escolas de odontologia brasileiras.
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após a avulsão dos dentes, em um mesmo tempo clínico. Tem por finalidade a estética, a mastigação, e a
melhora na regeneração dos tecidos. É indicada sempre que houver necessidade de avulsão dos dentes,
de uma cicatrização melhor e mais uniforme e que cause menos dor e maior adaptação. Suas vantagens
são: funcionais – mantém ou melhora o padrão oclusal; estética – melhora do aspecto atual; psicológico
– permite a convivência social e retorno rápido à rotina; cirúrgicas – a base da PTi age como bandagem
sobre os rebordos operados, melhorando a cicatrização e regenerando os tecidos. Este trabalho tem como
objetivo mostrar um caso clínico onde foram realizadas as exodontias dos elementos dentários inferiores
e colocação imediata da prótese total respectiva. Paciente foi atendida na clínica de prótese total da
UFPE, realizando-se todas as etapas clinicas e laboratoriais da confecção de uma prótese total e sendo
feitas as exodontias na última sessão clínica, e duas sessões de proservação, que permitiu concluir-mos
como é satisfatória a confecção e instalação de uma prótese total imediata.
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A presença de alterações sistêmicas, do uso de medicamentos e de próteses removíveis pode alterar o
equilíbrio fisiológico da cavidade bucal culminando no estabelecimento de uma série de patologias orais.
Assim, o estudo desses fatores e dessas patologias é importante para a prevenção, diagnóstico e
restabelecimento da saúde oral dos pacientes, já que a maioria das lesões nesse ambiente causadas pelo
uso indevido de próteses podem ser evitadas com ajuste adequado do aparelho protético, orientação do
paciente quanto às técnicas de higienização e acompanhamento do paciente pelo cirurgião-dentista. Desse
modo, o presente estudo objetiva expor as lesões que mais acometem a cavidade oral (estomatite protética,
úlcera traumática e hiperplasia), decorrente do uso de próteses mal adaptadas ou má higienizadas pelo
paciente, assim como a correta terapêutica dessas patologias. Portanto, é incontestável a importância da
prótese dentária na saúde oral e sistêmica, e isso é ainda mais forte para indivíduos idosos, já que é o
grupo populacional que mais porta próteses totais removíveis e também é o grupo populacional que vem
aumentando bastante nos últimos anos em todo o mundo.
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O clareamento dental é um tipo de procedimento estético não-invasivo que evoluiu muito na última
década. O desenvolvimento de novas técnicas para sua aplicação trouxe mais conforto para o paciente
além de novas perspectivas para o Cirurgião-Dentista. Os LEDS’s (Light Emitting Diodes) foram criados
na década de 50 e utilizam conexões de semicondutores para gerar luz no lugar dos filamentos quentes
utilizados nos bulbos da luz halógena. Essa técnica de clareamento pode ser considerada superior quando
comparadas aos fotopolimerizadores e ao próprio laser uma vez que não induz o aumento de temperatura
do gel clareador nem da estrutura dental, consequentemente não há perigo de danos à polpa já que
estamos tratando de luz fria. Além disso, sua tecnologia é de custo acessível e consome menor quantidade
de energia elétrica, tornando-se mais econômica para o profissional. Em virtude de todas as vantagens
que eles proporcionam quando são empregados nas técnicas de clareamento dental, o presente trabalho
tem por intuito abordar um caso clínico realizado na Clínica de Dentística Restauradora da Universidade
Federal de Sergipe e demonstrar a eficácia dos aparelhos LED; mostrando que acima de tudo faz-se
necessário conhecer bem sua dinâmica técnica e seus limites explicando-a ao paciente para que ao final
do tratamento obtenha-se um resultado previsível e satisfatório.
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A microinfiltração cervical pode ser a causa de insucesso no procedimento restaurador pois o selamento

As neoplasias malignas tanto primárias como metastáticas, são raras, se comparadas com tumores em

dessa interface está diretamente relacionado com propriedades inerentes ao material, como contração de
polimerização e coeficiente de expansão térmica que acarretam a formação de fendas, e se refletem em
sensibilidade pós-operatória, invasão bacteriana e cárie secundária. A parede gengival das cavidades de
classe II pode apresentar ausência de esmalte o que dificulta a técnica. A adesão de materiais restauradores
à dentina é difícil devido a complexidade desta estrutura e da exsudação de fluidos advindos da polpa,
assim como a adesão ao cemento também é difícil e de longevidade ainda questionável. Dos materiais
restauradores atualmente disponíveis para a técnica da base estendida, os cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina mostraram reduzir substancialmente a microinfiltração marginal devido a algumas
de suas propriedades, como: coeficiente de expansão térmica similar à estrutura dentária e adesão química
ao esmalte, dentina e cemento. O presente trabalho consiste na apresentação de um caso clínico de
restauração de classe II através da confecção da base estendida na parede cervical desprovida de esmalte
com ionômero de vidro modificado por resina até o ângulo cavossuperficial gengival e em seguida
restaurada com resina composta.

tecidos moles circunvizinhos. Um diagnóstico maligno nos maxilares tem implicações sérias no
prognóstico, frequentemente direcionado para um plano de tratamento que exige grande intervenção
terapêutica. O osteossarcoma é um tumor mesenquimal maligno, no qual as células cancerosas produzem
matriz óssea. Esta neoplasia é a mais comum do osso, responsável por aproximadamente 20% dos sarcomas, sendo que 6 a 8% destes ocorrem nos maxilares. Acomete principalmente pacientes na terceira e
quarta décadas de vida, embora o sarcoma osteogênico dos maxilares seja grave, o prognóstico é melhor
que nos outros ossos do esqueleto. Alguns fatores de risco têm sido associados ao desenvolvimento dos
osteossarcomas, como: displasia fibrosa, prévia exposição à radioatividade, doença de Paget e osteomielite
crônica. Este trabalho tem como objetivo descrever os aspectos clínicos, microscópios e radiográficos,
bem como descrever um caso clinico de uma paciente, com 40 anos de idade que apresentava aumento de
volume no corpo mandibular do lado esquerdo, sintomatologia dolorosa, onde observamos através de
tomografia computadorizada de feixe cônico imagem sugestiva de osteossarcoma.
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Atualmente a exigência dos pacientes com relação a tratamentos odontológicos estéticos é bastante
intensa e, muitas vezes, o cirurgião dentista vê-se pressionado a realizar restaurações estéticas em dentes
posteriores, tornando o uso de resina compostas uma rotina do consultório. Para indicação desta técnica
é essencial observar o perfil do paciente quanto à saúde bucal e capacidade de sua manutenção. Além
deste, outros fatores importantes devem ser levados em consideração como: verificação prévia dos contatos
oclusais, tipo de restaurações nos dentes antagonistas, a extensão da área a ser restaurada até o correto
ajuste da restauração. Características peculiares das resinas compostas exigem uma técnica diferenciada
para confecção da restauração, visto que a disciplina no desenvolvimento das diferentes etapas do protocolo
clínico é essencial para obtenção de longevidade clínica adequada. Outras limitações inerentes aos
compósitos, como a contração de polimerização, devem ser consideradas e minimizadas pelo profissional.
O objetivo do trabalho é discutir o uso da resina composta em dentes posteriores, considerando critérios
para sua indicação e apresentar um protocolo clínico detalhado. A substituição de restaurações não estéticas
por restaurações estéticas é hoje uma realidade e o profissional, através de um conhecimento técnico e
científico, deve ter a sabedoria para decidir pelo melhor para o paciente.

Doença de Jacob é uma patologia rara em que se desenvolve um osteocondroma no processo coronóide
mandibular, formando uma pseudo-articulação com o zigoma. Lesão exofítica originada da cortical óssea
com proeminente capa de tecido cartilaginoso. Aceita-se que o osteocondroma comprima o zigoma,
reabsorvendo e remodelando, formando a pseudo-articulação e reduzindo a abertura bucal. Pacientes relatam
inicialmente apertamento da região auricular e limitação na movimentação mandibular. E em estágios tardios,
trismo e assimetria facial. Ao exame histopatológico, encontra-se osso trabeculado maduro e cartilagem
hialina normal. Para diagnósticar, solicitam-se radiografias de Water’s, Hirtz,e panorâmica dos maxilares.
Sendo imprescindível tomografia computadorizada de feixe cônico e reconstrução em 3D. O tratamento é
coronoidectomia. Este trabalho tem como objetivos: relatar patologia rara com sintomatologia similar a de
DTMs; familiarizar o cirurgião dentista com essa condição que envolve pacientes com limitação de abertura
bucal e assimetria facial; destacar a importância de exames radiográficos rotineiros. O primeiro caso registrado
é de 1943. Até 2002, 35 casos com comprovação histológica na literatura. Embora rara, merece citação por
ser condição insidiosa, tratada como DTM por negligência no diagnóstico; que pode ser alcançado por
análise criteriosa de radiografia panorâmica e exame clínico.
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A interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade entre as mais diversas áreas de atuação da odontologia
são cada vez mais valorizadas. A dentistica é capaz de solucionar grande parte das situações clínicas,
principalmente dado o crescente desenvolvimento de resinas compostas com propriedades cada vez
melhores. Entretanto, estética branca e vermelha devem ser levadas em consideração de maneira eqüitativa,
dessa forma faz-se necessário a conjugação com a periodontia. Assim, o presente trabalho, objetiva
relatar um caso clínico em que dentística, periodontia e prótese fixa integram-se para alcançar excelência
estética: o paciente compareceu ao serviço de odontologia, da Universidade Federal de Pernambuco,
apresentando elemento dentário 11 com provisório confeccionado em resina acrílica. Observou-se a
necessidade de confecção de restaurações em resina composta nos elementos adjacentes com o objetivo
de fechar distemas, sendo realizado previamente um enceramento diagnóstico para planejamento das
restaurações e confecção de moldeira para clareamento supervisionado. Para confecção da prótese fixa
foi realizada cirurgia periodontal para fins de adaptação do periodonto de proteção e assim, atender aos
requisitos biológicos e estéticos. Observou-se, então, a importância da multidisciplinaridade para a
obtenção da excelência estética resultando na harmonia do sorriso.
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O Tumor Odontogênico Queratocístico (TOQ) é uma lesão de provável origem odontogênica, comportamento
agressivo e altos índices de recidiva. Primeiramente denominada cisto primordial e, posteriormente, ceratocisto
odontogênico, o TOQ recebeu esta denominação, devido às suas características peculiares e potencial agressivo
(OMS, 2005). Este estudo tem como objetivo o relato de um caso de TOQ, analisando seus aspectos clínicos
e radiográficos. O paciente E.G.de A.J., sexo masculino, 25 anos, compareceu à Central de Saúde Bucal de
Pernambuco na cidade do Recife, relatando leve aumento da hemiface esquerda sem sintomatologia dolorosa.
No exame extra-oral, constatou-se assimetria facial e aumento de volume na região de corpo mandibular do
lado esquerdo. No exame intra-oral, notou-se abaulamento da cortical vestibular da área correspondente.
Radiograficamente foi observada uma extensa lesão unilocular na região de corpo mandibular do lado esquerdo
associada ao terceiro molar inferior incluso. Optou-se por biópsia excisional, através da enucleação da lesão
seguida de curetagem vigorosa. Mediante o exame histopatológico, o diagnóstico foi de TOQ. Atualmente, o
paciente está sob proservação e, após seis meses da enucleação, notou-se imagem radiográfica satisfatória,
com regressão da lesão. Conclui-se que é necessário um maior número de estudos para proporcionar condutas
terapêuticas menos agressivas e mais adequadas para cada caso.

FC-048

[508] DOENÇA PERIODONTAL NA INFÂNCIA: UMA REALIDADE AINDA
POUCO ESCLARECIDA.
CARDOSO DA SILVA, K.C.; DEDA, A.P.T.; FARIAS, M.P.; CALDAS, L.D.; NOVAIS,
S.M.A.; MENEZES, J.P.L.
UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:kiviacamilla@yahoo.com.br

Palavras-chave: DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR; IMAGINOLOGIA; DIAGNÓSTICO

A articulação temporomandibular (ATM) são junções bilaterais, que em comparação a outras articulações,
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são as que mais sofrem forças de tensões, originadas por fatores psicossomáticos, como: estresse,
ansiedade, má oclusão, injurias e tumores. Essas forças de tensões ocasionam certas irregularidades na
ATM, acarretando disfunções nesta articulação. Para um bom diagnóstico das disfunções
temporomandibulares (DTMs), é ideal que se faça um exame clínico completo, sendo este compreendido
de uma ótima anamnese mais exames por imagem. Através dessas imagens iremos obter maiores detalhes
desta articulação, chegando assim em um diagnóstico preciso. As técnicas de imagem aplicadas a ATM,
tiveram um maior avanço com a aplicação da tomografia computadorizada. A evolução destes exames
diagnósticos possibilitou novos entendimentos sobre a fisiologia articular da articulação em questão.
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da imaginologia no diagnóstico das DTMs e
quais as técnicas mais utilizadas. Através de uma revisão literária podemos ver que raios-x panorâmico,
panorâmica modificada da ATM, tomografia computadorizada, transcraniana e a ressonância magnética,
são algumas das técnicas essenciais para se chega a um diagnóstico preciso de DTM.

doença periodontal é uma das mais freqüentes patologias em humanos, atingindo todas as faixas
etárias. Contudo, ainda tem sido pouco estudada na criança por ser considerada doença de menor
prevalência apesar de representar o segundo maior problema da Odontologia em saúde pública, perdendo
apenas para a cárie dentária. Essa doença pode manifestar-se na criança, principalmente na forma de
gengivite (inflamação gengival), induzida, dentre outros fatores etiológicos, por bactérias localizadas na
gengiva marginal, porém é difícil de ser diagnosticada quando instalada precocemente. Isso porque,
normalmente, o paciente acometido não refere sintomatologia e o processo inicial não é doloroso, não
havendo queixas. Dessa forma, faz-se necessária e oportuna uma crítica revisão de literatura sobre a
importância da microbiota periodontal, classificação, diagnóstico e prevenção das doenças periodontais,
com a finalidade de chamar a atenção do cirurgião-dentista para algumas das alterações que podem
acometer o periodonto das crianças e para a necessidade de se prevenir e impedir a progressão das
doenças já instaladas e diminuir assim sua incidência na fase adulta.
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O

Doença Celíaca é uma intolerância permanente às proteínas contidas no glúten de alguns cereais
como trigo, centeio e aveia, alimentos comuns na dieta da população brasileira. A doença manifesta-se
nos primeiros dois anos de vida, sendo o intestino delgado o principal órgão afetado, com manifestações
clínicas de diarréia, vômitos e emagrecimento. Seu diagnóstico é difícil, porém, algumas manifestações
da doença ocorrem precocemente na cavidade bucal, o que facilitaria a detecção de sintomas iniciais. Os
mais freqüentes problemas orais que afetam os tecidos duros são bruxismo, amelogênese imperfeita,
manchas por deficiência ou excesso de cálcio, fluorose dental e erosões; nos tecidos moles, líquen plano,
herpes e aftas. O único tratamento possível para esta doença é a dieta isenta de glúten. Os pacientes
devem fazer um acompanhamento nutricional para que seja feita uma reposição deste elemento de forma
equilibrada. Com uma alimentação controlada por um especialista, pode-se eliminar qualquer carência
nutricional, sem pôr em risco a saúde geral. Foi realizado um levantamento bibliográfico, utilizando
artigos das bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED, BBO e SCIELO, nos últimos 5 anos. O
objetivo deste trabalho é demonstrar a importância das manifestações bucais contribuindo no diagnóstico
precoce da doença celíaca.

s Pacientes Portadores da chamada Síndrome Plurimetabólica são pacientes considerados especiais
por apresentarem na suaetiopatogenia um quadro de doenças denominadas de co-morbidades, sendo as
principais relacionadas a esta afecção: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes tipo II, dislipidimias,
apnéia do sono, artropatias e obesidade mórbida. Assim, o atendimento odontológico desses pacientes
necessita de uma atenção mais direcionada por parte dos profissionais de Odontologia por se tratar, não
de uma doença, mas de um conjunto de afecções relacionadas a complicações, tais como retinopatias,
nefropatias, polineuropatias periféricas, riscos potenciais de acidentes vasculares cerebrais, acidentes
trombo-embólicos. Logo, o presente trabalho apresenta as diretrizes atualizadas no manejo desses
pacientes, ressaltando-se os protocolos relacionados a antibioticoterapia profilática, a seleção e o uso
racional das drogas anestésicas locais e da necessidade premente da indicação e do uso da medicação
pré-anestésica, a qual visa, em última análise, uma maior segurança do ato operatório com uso de doses
menores de drogas e a potencialização das mesmas, considerando-se que, como a maioria dos portadores
dessa Síndrome estão acima do peso ou já têm instalada a obesidade mórbida, as doses necessitam ser
aumentadas sobremaneira, elevando-se, dessa forma, o risco de intercorrências.
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A anorexia nervosa é um transtorno do comportamento alimentar caracterizado por limitações dietéticas
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A displasia ectodérmica é uma rara doença congênita, ligada ao cromossomo X, que afeta várias estruturas

auto-impostas, padrões bizarros de alimentação, com acentuada e rápida perda de peso induzida e mantida
pelo indivíduo, associada a um temor intenso de ganhar peso. Possui etiologia multifatorial e a faixa
etária mais acometida é a adolescência. É de fundamental importância o seu diagnóstico através do
exame clínico cuidadoso, observando, sobretudo, as lesões de erosão dentária e a intensa descalcificação
no grupo dos molares permanentes. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de uma
paciente de 11 anos de idade, do sexo feminino, atendida na Clínica de Odontopediatria da Universidade
Federal de Pernambuco, cujo diagnóstico precoce foi possível através da observação de alterações bucais
iniciais características da doença, como erosões, queilite, alteração do aspecto clínico do esmalte dos
molares permanentes, percebidos durante o atendimento odontológico. A necessidade da abordagem
multidisciplinar reforça a possibilidade de se diagnosticar precocemente suas manifestações bucais e
assim, encaminhar o paciente para o atendimento adequado.

provenientes do ectoderma, principalmente cabelos, dentes, pele, glândulas sudoríparas e sebáceas. Já
foram descritos vários tipos, sendo a mais comum a displasia ectodérmica hipoidrótica ou anidrótica,
que ocorre por uma transmissão autossômica recessiva e se caracteriza pela tríade hipotricose, hipodontia
ou anadontia e hipoidrose. A importância desta displasia para a odontologia é o papel fundamental dos
cirurgiões-dentistas na reabilitação oral destes pacientes retomando a função mastigatória e estética. O
presente trabalho objetivou informar aos cirurgiões-dentistas sua importância no diagnóstico e tratamento
do paciente com displasia ectodérmica por meio de uma revisão de literatura e relatos de casos atendidos
na Unidade de diagnóstico oral e odontologia para pacientes especiais (UDOPE). G. L. S. O. (8 anos) e
sua mãe C. G. S. (35 anos) possuem displasia ectodérmica hipoidrótica e não possuem nenhum grau de
deficiência mental. A mãe possui duas unidades dentárias e usa uma prótese no arco superior, já o filho
só possui uma unidade dentária e não faz uso de prótese. Concluímos que o tratamento interdisciplinar é
de extrema importância para melhoria estética, funcional e psicossocial destes pacientes e que a intervenção
precoce proporciona um melhor prognóstico.
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A síndrome de Sturge-Weber é uma rara condição de desenvolvimento, não hereditária, com alteração

cariosas. São restaurações feitas sem a utilização de instrumentos rotatórios e anestesia, permitindo,
deste modo, a preservação da estrutura dentária sadia. É uma técnica prática, indolor, por isso o termo
atraumático, e de baixo custo, sendo facilmente empregada em crianças não cooperativas ou de baixa
idade e em pacientes especiais, além de poder ser realizada em locais onde não há recursos físicos como,
por exemplo, energia elétrica. O material de escolha é o ionômero de vidro por ser adesivo, biocompatível,
ter coeficiente de expansão térmica semelhante ao do dente e liberar flúor, permitindo que o elemento
dentário seja capaz de reparar as lesões de cárie e favorecendo, então, a remineralização dentária. O
sucesso dependente não só do correto emprego da técnica, mas também de uma associação desta com
medidas preventivas e educativas. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica
sobre o TRA, ilustrando a técnica e as situações em que o mesmo é empregado, possibilitando ao cirurgião
dentista uma maior familiarização com este tipo de tratamento.

vascular neurocutânea e manifestações sistêmicas e bucais que afeta ambos os sexos. Suas características
incluem angiomatose corticocerebral, calcificações cerebrais, epilepsia, afecções oculares, retardo mental
e nevo facial. As manifestações bucais incluem lesões hemangiomatosas e hiperplasias gengivais. O
diagnóstico se realiza mediante ressonância magnética nuclear, para demonstrar a presença de angiomas
meningeos, além de calcificações. O objetivo do tratamento é o controle das complicações neurológicas e
o prognóstico depende da natureza e intensidade das possíveis características clínicas. O presente trabalho
apresenta e discute a Síndrome de Sturge-Weber, objetivando contribuir com informações complementares.
O caso consiste de uma paciente, sexo feminino, SDAS, portadora de Paralisia Cerebral Congênita,
hidrocefalia, que chegou à APAE-Aracaju em 28/11/2006 aos sete meses de idade. Foi realizado orientação
à mãe e medida do hemangioma de lábio inferior. Atualmente, realiza-se profilaxia dentária e regularização
dos bordos dentários irregulares prevenindo lesões traumáticas na região do hemangioma. Podemos perceber
que, muito embora de característica rara, a síndrome de Sturge-weber deve fazer parte do conhecimento do
cirurgião-dentista por sua característica de envolvimento do sistema estomatognático.
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O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) consiste em mais um meio para o tratamento de lesões

[101] CONCEITOS ATUAIS DO USO RACIONAL DA SEDAÇÃO CONSCIENTE
NA PRÁTICA CLÍNICA.
GOMES, A.S.; PRAZERES, C.M.G.; SOUSA, A.M.; SPERANÇA, P.A.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:asg_odonto@hotmail.com
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A

técnica de sedação consciente por via inalatória é eficiente e não oferece riscos para o paciente,
quando corretamente indicada, não apresentando efeitos colaterais importantes. Possui efeito analgésico
e sedativo, potencializa o efeito do anestésico. Está indicada para pacientes odontofóbicos; imaturos e/
ou hiperativos; distúrbios físicos e/ou mentais; comprometimento médico que se beneficiem do
fornecimento extra de oxigênio. Não existem contra-indicações absolutas para o uso da sedação consciente
por oxigênio/óxido nitroso desde que se utilize a concentração mínima de 30% de oxigênio na mistura de
gases. Podemos citar como contra-indicações os seguintes fatores: obstrução das vias aéreas superiores;
pacientes psicóticos ou que fazem medicação psicotrópica; pacientes com problemas comportamentais
severos, que inviabilizam o uso da máscara nasal; doenças pulmonares crônicas obstrutivas. Apesar da
segurança da técnica, é recomendada a utilização de monitoração não invasiva com PANI (pressão arterial não invasiva), oximetria de pulso e freqüência cardíaca. Esse trabalho objetiva, através dos padrões
da denominada Odontologia baseada em evidências, apresentar e discutir aspectos das principais
indicações; mostrar a praticidade e a segurança do uso da sedação consciente, a fim de reduzir o impacto
do medo, da ansiedade e da fobia frente ao tratamento odontológico.
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1,4,5,6.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL; 2,3.UPE – FOP, CAMARAGIBE, PE,
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A estética das diferentes alterações cromáticas do elemento dental representa um desafio para o cirurgião
dentista. Pelo correto diagnóstico da alteração de cor, o profissional pode decidir qual o melhor tratamento.
O objetivo desse trabalho foi utilizar clinicamente a técnica da microabrasão em dentes com hipoplasia
de esmalte. A paciente procurou a clínica de dentística da faculdade de Odontologia da UFPB para
avaliação da sua saúde bucal. A queixa principal foi a insatisfação com dentes que apresentavam, desde
quando era criança, manchados com pigmentos brancos. Ao exame clínico verificou-se a presença de
manchas esbranquiçadas, leitosas e brilhosas localizadas no íntimo do esmalte na superfície vestibular
dos incisivos centrais, caninos e pré-molares superiores. Após exame clínico e anamnese conferiu-se o
diagnóstico de hipoplasia de esmalte e o tratamento de escolha foi a utilização da técnica de microabrasão
com ácido clorídrico a 12% e carbeto de silício (WHITENESS ® RM). O grau de profundidade das
manchas foi analisado através da transiluminaçao com fotopolimerizador, sendo estas superficiais. Após
o emprego da técnica da microabrasão, concluímos que o resultado foi satisfatório com remoção das
áreas manchadas em esmalte, trazendo um grande conforto estético para o paciente. Sendo assim uma
excelente alternativa para tratamento de manchas brancas hipoplasicas no esmalte.
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Odontologia Estética está em evidência nos últimos tempos, por exigência da sociedade, e por
proporcionar ao indivíduo bem-estar físico, social e mental. A realização de restaurações diretas com
resinas compostas tem sido relevante por resolver casos que comprometiam o sorriso, com técnicas
simples e conservativas. Um desses casos é a presença de incisivo conóide, cuja forma afunilada e anômala
traz danos estéticos ao sorriso e à auto-estima dos pacientes. Alterações no contorno gengival normalmente
encontram-se presentes, uma vez que a gengiva acompanha a forma dentária. Diastemas também se
observam e comprometem ainda mais a estética. O caso clínico exposto apresenta paciente portador de
incisivos laterais conóides bilateralmente, diastemas associados, alterações no contorno gengival e
escurecimento dentário. No tratamento, realizou-se clareamento dental com peróxido de carbamida. Então,
fez-se uma gengivoplastia nos elementos anteriores com laser cirúrgico Er-Yag, por ser uma alternativa
menos invasiva e traumática do que as técnicas tradicionais. Após isso, realizou-se a reanatomização
dentária dos conóides com resina composta, técnica que apresenta inúmeras vantagens, como a conservação
da estrutura dental, a reversibilidade do procedimento, entre outras. O resultado provou que técnicas
minimamente invasivas são capazes de proporcionar ganho estético considerável ao sorriso e satisfação
ao paciente.
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[435] PREPAROS CAVITÁRIOS ALTERNATIVOS COM ÊNFASE NAS SOLUÇÕES
QUÍMICAS.
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Preparos cavitários mais conservadores estão cada vez mais indicados em detrimento dos convencionais

A crescente busca por um sorriso harmônico com dentes claros e bem alinhados possibilitou o
desenvolvimento, na Odontologia, de diversos recursos que podem ser utilizados como auxiliares no
tratamento dos mais variados fatores que comprometem a estética do sorriso. Atualmente, a Dentística,
através de alguns procedimentos, como a plástica dental pode contribuir significativamente para a
recuperação estética do sorriso com emprego de técnicas de desgaste ou acréscimo de materiais resinosos
adesivos, que quando empregados corretamente propiciam naturalidade e conforto estético ao paciente.
Dentro deste contexto, as resinas nanoparticuladas são, sem dúvida, uma excelente opção para restaurações
estéticas em dentes anteriores, pois determinam um bom brilho e lisura superficial que são características
imprescindíveis para estas situações. Em alguns casos, para a realização da plástica do sorriso se faz
necessário o emprego do enceramento diagnóstico, que permite a realização de um correto planejamento,
bem como a obtenção de uma guia de silicona que orienta a realização dos procedimentos restauradores
necessários. Dessa maneira, o presente trabalho tem o objetivo de ressaltar, através da realização de um
caso clínico realizado na clínica de dentística 2 da UFPE, a importância desta técnica no planejamento e
execução da plástica do sorriso.
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É fato comprovado que a instrumentação radicular manual com critérios de instrumental adequado, boa

realizados com instrumentos rotatórios. Estes podem provocar certo desconforto ao paciente, uma vez
que geram calor, pressão, vibração e ruído. Novos métodos que adotam procedimentos alternativos, em
determinadas situações, utilizando instrumentação ultra-sônica, laser de alta potência, micro-abrasão a
ar e soluções químicas, estão cada vez mais freqüentes no dia a dia. Estes métodos têm como vantagens
a redução da necessidade da anestesia, diminuição da sintomatologia dolorosa e uma solução ao
desconforto sonoro. Dentre os métodos supracitados destacamos o emprego das soluções químicas, que
revolucionaram o tratamento odontológico. Uma delas, o CarisolvTM, é um gel de alta viscosidade
composto por aminoácidos naturais, hipoclorito de sódio 0,5 % e eritrosina, cujo efeito proteolítico atua
na remoção da dentina cariada. Outra substância, o Papacárie, é constituída por papaína, azul de toluidina,
sais e espessante com ação semelhante. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico
onde utilizamos estas soluções, enfatizando suas vantagens, principalmente como alternativa para
confecção de preparos cavitários ultraconservadores.

ergonomia e afiação eficaz são condições indispensáveis para eliminar o biofilme da superfície
coronorradicular, bem como remoção do cálculo e de produtos tóxicos (inclusive cemento necrótico),
permitindo restabelecer a saúde periodontal por uma re-inserção da união dentogengival na superfície
radicular biologicamente compatível com saúde. Dessa forma, alguns sinais clínicos de uma instrumentação
eficaz são claramente percebidos pela redução da profundidade de sondagem e mobilidade dental;
diminuição e/ou ausência de sangramento gengival; alteração de cor, forma e textura do tecido gengival.
Tais sinais clínicos são evidenciados sequencialmente: a literatura preconiza que a primeira avaliação do
estado clínico periodontal após raspagem e alisamento radicular acontecerá somente após duas semanas
(estabelecendo-se uma nova união dentogengival) onde se atentará à cor da gengiva, contração da gengiva
marginal, ausência de sangramento e de exsudato à sondagem, bem como do edema. Passados 21 dias,
observa-se uma mobilidade dental reduzida além da consistência e textura gengival normalizadas. Logo,
o presente estudo de revisão de literatura tem como objetivo posicionar os reais efeitos da instrumentação
manual, assim como ressaltar os sinais clínicos evidenciados durante o exame clínico periodontal de
reavaliação.
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O mundo atual, através da mídia impõe à sociedade, um padrão de beleza onde o sorriso ocupa um lugar

A

de destaque. A evolução dos materiais restauradores adesivos, impulsionada pelo surgimento do
condicionamento ácido do esmalte, proposto por Buonocore (1955) e a descoberta das resinas compostas
(Bowen,1963), possibilitaram a realização de preparos cada vez mais conservadores. Inicialmente
indicadas para restaurações de cavidades de classe III, IV e V, após algumas modificações nas suas
propriedades, as resinas compostas passaram a ser empregadas, também, em dentes posteriores. Entretanto,
esses materiais ainda possuem algumas limitações tais como: sensibilidade pós-operatória, infiltração
marginas e a contração de polimerização que está intimamente relacionada ao fator de configuração
cavitária. Esse, também denominado Fator C, analisa o quociente entre o número de superfícies aderidas
e as não aderidas, tendo uma importante contribuição na ocorrência da contração de polimerização.
Nesse fórum, será abordado um caso clínico sobre a técnica incremental de inserção de resinas compostas
em dentes posteriores a fim de minimizar a contração de polimerização,reduzindo os efeitos do fator C.

técnica de retalho apical foi inicialmente descrita por Friedman onde, no desenho deste retalho,
incisões relaxantes são realizadas nas extremidades da incisão horizontal para aumentar a flexibilidade
do retalho e facilitar o deslocamento apical. Apresenta como principal indicação o aumento de coroa
clínica com a possibilidade de permitir um acesso para a visualização de cáries subgengivais. No presente
relato de caso, a referida exposição de coroa clínica foi indicada para permitir a instalação de aparelho
ortodôntico. Esse trabalho objetivou a demonstração de um caso clínico onde foi utilizado o retalho
deslocado apical com finalidade ortodôntica que foi realizado numa clínica particular no município de
Garanhuns – PE . Há de se considerar que sendo a ocorrência de recessão gengival uma das alterações
que podem ocorrer durante terapia ortodôntica e sendo o canino um dos dentes mais susceptíveis a essa
ocorrência, a técnica descrita objetivou avaliar a exposição de coroa, a manutenção e preservação de
faixa de gengiva inserida (melhorando as condições gengivais durante a manutenção ortodôntica), bem
como a possível migração apical do epitélio juncional, permitindo, dessa forma, a estabilidade da terapia
ortodôntica com resultados consistentes e duradouros.
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O

Diagnodent é um sistema que 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. A avaliação
está baseada na fluorescência induzida pelo laser de diiodo, permitindo um exame não invasivo e
quantificável da substância mineralizada. 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 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.

50

Nos últimos anos, várias evidências científicas sugerem uma associação entre as doenças periodontais
e NPBP (nascimento prematuro de baixo peso). O nascimento de bebês de baixo peso corporal continua
sendo a principal causa de morbidade e mortalidade perinatal, afetando cerca de 10% de todos os
nascimentos. A doença periodontal é causada por bactérias Gram negativas que atuam na circulação
sanguíneas conduzindo a formação de PGE2, TNF-A E A IL-1b que atravessam a barreira corioaminiônica
em direção ao fluido amniótico, acredita-se que as alterações nos níveis de mediadores inflamatórios
originados da resposta do hospedeiro contra os agentes infecciosos caracteriza o mecanismo, através do
qual a infecção é considerada o fator de risco. O objetivo deste trabalho é mostrar através de uma revisão
de literatura que a doença periodontal é capaz de aumentar os níveis de mediadores inflamatórios
associados ao trabalho de parto; que maiores níveis de periodontopatógenos podem estar relacionados ao
NPBP; que o tratamento da doença periodontal nas mulheres grávidas, no início da gestação, poderá
diminuir o risco de ocorrência de NPBP e quanto maior a severidade da doença periodontal, maiores são
as chances de NPBP. Considerando que a doença periodontal aumenta a incidência de baixo peso ao
nascimento, deve-se dar mais atenção a saúde periodontal das gestantes principalmente nas ações prénatais de saúde pública.
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A gengivectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na excisão de parte da gengiva, buscando a
harmonia da arcada dentária em relação ao conjunto gengiva, dente e boca. É uma técnica bem antiga que
inicialmente era utilizada apenas para reduzir a parede mole da bolsa periodontal, mas que atualmente
vem recebendo indicações por demanda estética. É indicada para pessoas que possuem um sorriso
encoberto por uma gengiva desproporcional em relação aos dentes, pois diminui a altura da gengiva
revelando os dentes que estavam encobertos pelas gengivas hiperplásicas. Possui como maiores benefícios
a eliminação de bolsas gengivais, aumento de coroa clínica, correção de seqüelas da GUNA e obtenção
de um sorriso com aspecto normal e sem cicatrizes na gengiva. Este trabalho tem como objetivo a
apresentação de um caso clínico de uma paciente portadora de hiperplasia gengival inflamatória devido
à utilização de aparelho ortodôntico. Foram realizados os procedimentos básicos de tratamento periodontal e conseqüente tratamento cirúrgico de gengivectomia, apresentando resultados clínicos e estéticos
satisfatórios para a paciente.
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O defeito osteoporótico focal da medula óssea (DOFMO) dos maxilares é uma lesão de patogênese
desconhecida. Acomete, preferencialmente, mulheres de meia idade com predileção pela região posterior
de mandíbula. Radiograficamente, a lesão se apresenta como uma área radiolúcida, de limites mal definidos.
Estabelecido o diagnóstico através de análise histopatológica, não há necessidade de tratamento. O objetivo
deste trabalho é apresentar um caso clínico de DOFMO na mandíbula de uma paciente do sexo feminino,
46 anos de idade, com história de trauma na região mandibular há 20 anos. A lesão apresentava-se,
radiograficamente, como uma área radiolúcida na região de corpo mandibular esquerdo. O diagnóstico
clínico foi de cisto ósseo traumático. Após realização de biópsia incisional, foi verificada através de estudo
histológico a presença de medula óssea com inúmeros adipócitos e proliferação celular da linhagem
hematopoiética, com presença de granulócitos e grande número de megacariócitos, característico de DOFMO.
A paciente vem sendo acompanhada periodicamente, observando-se aumento na radiopacidade local sugestiva
de reparação óssea. Dessa forma, concluímos que apesar de ser uma lesão que não oferece risco à vida do
paciente e ser de fácil tratamento, o cirurgião-dentista deve incluí-la no diagnóstico diferencial de diversas
lesões, visto que suas características radiográficas não são específicas.
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A hiperplasia gengival é aumento da gengiva, caracterizada pelo o aumento número de células (colágeno),

O câncer oral é a doença mais grave que acomete a boca, ocupando o Brasil o 4º lugar entre os países de

causando alterações estéticas; apresenta sintomatologia, apinhamento dental, problemas periodontais, entre outros. Existe a possibilidade de estar associada a vários fatores como: inflamação, drogas, neoplasias,
síndromes, distúrbios hormonais, medicamentos e fatores hereditários (possuindo causa desconhecida é
classificada como idiopática). O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico do paciente C.A.C., 33
anos, melanoderma, residente em Petrolina (PE), procurou o serviço do Centro de Especialidades
Odontológicas desta cidade, queixando-se de crescimento gengival há pelo menos 5 anos e que, inicialmente,
limitava-se apenas à região anterior dos ossos gnáticos. Tal situação evoluiu até envolver toda região maxilar
e mandibular; questionado se houve a ingestão de alguma medicação e se havia conhecimento da manifestação
do quadro em familiares, o mesmo negou, dificultando possíveis linhas de diagnóstico quanto ao
reconhecimento de uma etiologia de caráter medicamentoso e/ou hereditário. Foi realizada biópsia do tipo
incisional em 4 áreas (2 superiores e 2 inferiores), sendo os espécimes encaminhados para análise
histopatológica. O resultado histopatológico revelou hiperplasia gengival onde, juntamente com os dados
clínicos do paciente, concluiu-se ser um quadro de fibromatose gengival idiopática

maior incidência desta entidade. E entre os tipos de câncer, o câncer oral ocupa o quinto lugar entre os
homens e o sétimo entre as mulheres. É sabido que para se reverter esse quadro são essenciais ações
educativas na saúde bucal. Nesse contexto surge a importância do auto-exame da boca e o importante
papel do cirurgião-dentista na detecção precoce deste que é responsável por um grande número de óbitos.
Esse trabalho tem por objetivo mostrar o auto-exame como um meio fácil de percepção de possíveis
lesões potencialmente cancerizáveis o que facilita o diagnóstico precoce e o seu tratamento, bem como
mostrar o papel do CD na percepção do câncer, já que ele é o profissional que está com maior freqüência
em contato com a cavidade oral. O câncer de boca no início de seu desenvolvimento aparece como lesões
assintomáticas, mais que são de fácil identificação através de um exame cuidadoso de todas as estruturas
da boca, feito pelo profissional ou pelo próprio indivíduo, desde que se conheça a neoplasia. A educação
em saúde bucal é fundamental para modificar o quadro desta doença no país, sendo a informação e
motivação ferramentas essenciais para alcance desta finalidade.
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A

perda dos dentes é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E para corrigir essa
falta que traz inúmeras consequências, várias técnicas podem ser utilizadas. O implante dentário, uma
delas, é a primeira opção de muitos casos de reabilitação oral. No entanto, apesar dos ótimos resultados
citados na literatura, há ainda ocorrências de fracassos. Muitos desses fracassos estão relacionados a
periimplantite que, diagnosticada tardiamente ou não tratada corretamente poderá levar a perda do
implante. Essa patologia caracteriza-se como uma evolução da inflamação da mucosa periimplantária
para o osso alveolar subjacente que tem como causa o biofilme acumulado. Diante desse assunto novo e
ainda pouco conhecido faz-se necessária e oportuna uma crítica revisão de literatura sobre a importância
do conhecimento da etiologia, do diagnóstico e do tratamento das periimplantites, com a finalidade de
elucidar ao cirurgião-dentista os diversos tratamentos dessa patologia e a necessidade de instituir um
programa de manutenção.
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A odontodisplasia regional é uma doença rara com características clínicas, radiográficas e histológicas
específicas e, mesmo após vários anos de estudo, sua patogênese ainda é desconhecida. O objetivo deste
estudo é relatar um raro caso de odontodisplasia regional presente nos quatro quadrantes além de realizar
uma revisão de literatura sobre o tema abordando aspectos conceituais, etiológicos, epidemiológicos,
clínico-patológicos, diagnósticos e terapêuticos da doença propondo um melhor esclarecimento de suas
particularidades. Paciente do gênero feminino, 20 anos, foi atendida no Departamento de Odontologia da
UFS com a queixa principal de que seus dentes não haviam irrompido. Após anamnese, exame clínico e
radiográfico pôde-se constatar a presença de odontodisplasia nos quatro quadrantes da paciente, o que
poderia ser denominada odontodisplasia generalizada. Foi adotado o tratamento exodôntico das poucas
unidades presentes e a reabilitação protética total levando em consideração as necessidades estéticas e
funcionais da paciente. Conclui-se que o plano de tratamento da odontodisplasia regional deve estar
baseado nas necessidades estéticas e funcionais referentes a cada caso. A nomenclatura mais pertinente
para casos como estes seria odontodisplasia generalizada e que, por não ter sua patogênese ainda bem
elucidada, novos estudos merecem ser feitos.
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A abordagem do traumatismo em dentes decíduos deve enfocar a prevenção, o atendimento de urgência
e o tratamento das repercussões na dentição decídua e permanente. É essencial que o tratamento seja
imediato e a manutenção da área limpa, através da escovação ou utilização de gaze com solução antiséptica (água oxigenada ou solução a base de clorexidina), manter a região em repouso, alimentação
pastosa ou líquida fria e evitar o uso de chupeta e mamadeira. O dente pode ou não necessitar de
reposicionamento e contenção. Esse trabalho tem por finalidade apresentar um caso clínico em uma
paciente de 4 anos de idade, que sofreu um trauma dental e foi feita uma prescrição de Listerine para
limpeza da região. A paciente compareceu à clínica de Odontopediatria da UFPE, apresentando uma
queimadura química na região, provocada pelo uso da substância. A conduta clínica indicada foi a limpeza
da região, substituindo a solução de Listerine por água oxigenada 10 volumes diluída em água e prescrição
de Tylenol em caso de dor. É de fundamental importância o conhecimento da conduta terapêutica clínica
para a abordagem correta do trauma no paciente infantil.
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A Síndrome da Ardência Bucal é caracterizada pela sensação de ardência e desconforto na boca, sem
que a mucosa e a língua apresentem qualquer alteração. Acomete cerca de 5% da população, principalmente
mulheres de meia idade em período pré e pós-menopausa e manifesta-se como ardor e/ou queimação
contínua, ou intermitente de intensidade variável. Vários fatores locais, sistêmicos e psicológicos têm
sido associados, tais como candidose e diabetes, entretanto sua etiologia ainda não está bem elucidada.
Altos índices de disfunções psicológicas têm sido encontrados nestes pacientes, os quais algumas vezes,
apresentam hipofunção das glândulas salivares. A localização mais freqüente dos sintomas é a língua,
porém têm sido descritos casos na mucosa mastigatória e jugal, lábios, anogenital e intestinal. O tratamento
ainda é empírico e insatisfatório, e não há uma cura definitiva. O desconhecimento de uma causa específica
e a multiplicidade de possíveis fatores etiológicos associados à condição tornam o seu manejo clínico
difícil. A alta freqüência de uso de antidepressivos e ansiolíticos aponta para a comum ocorrência de
distúrbios psíquicos. O objetivo desse trabalho é mostrar, através de uma revisão de literatura, os principais
sintomas e fatores etiológicos relacionados à Síndrome da Ardência Bucal, e deste modo contribuir para
um melhor conhecimento desta patologia.
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O adenoma canalicular compreende cerca de 4% de todos os neoplasmas de glândulas salivares menores

É comum o atendimento a pacientes com desordens de ansiedade no consultório odontológico. Dentre

e ocorre com maior freqüência na região de lábio superior. Possui pico de incidência na sétima década de
vida, afetando mais comumente as mulheres. As lesões se mostram, na maioria dos casos, como nódulos
que variam de 0,5cm a 2,0cm de diâmetro, assintomáticos e bem delimitados. O diagnóstico diferencial é
feito especialmente com o adenoma de células basais e com o carcinoma adenóide cístico, o prognóstico é
excelente e as chances de recorrência são raras quando as lesões são removidas com excisão local. O
presente trabalho apresenta o caso de uma lesão nodular, sintomática, de aproximadamente 0,5 cm de
diâmetro, com evolução de aproximadamente 02 anos, localizada no lábio superior de uma paciente do
sexo feminino de 41 anos de idade e diagnosticada como adenoma canalicular. O tratamento proposto para
o caso foi a excisão cirúrgica e após 01 ano de acompanhamento, não houve sinais de recidiva da lesão.

os vários tipos de distúrbios de ansiedade, atenção especial tem sido dada à \”Síndrome do Pânico\”, cuja
principal característica é a ocorrência de ataques de pânico na ausência de um estímulo específico. O
conhecimento desta doença pelo cirurgião-dentista é fundamental, visto que complicações médicas e
psicológicas podem influenciar no tratamento odontológico. A prioridade para o manejo desses pacientes
é a obtenção de sua história cardíaca, pela alta incidência de prolapso da válvula mitral, que exigiria
profilaxia antibiótica para determinados procedimentos e cuidados adicionais no que se refere ao controle
da ansiedade nas consultas e ao uso de anestésicos locais contendo adrenérgicos, em decorrência do uso
de antidepressivos tricíclicos pelos pacientes. O objetivo deste trabalho é discutir o atendimento
odontológico em pacientes com \”Síndrome do Pânico\” baseado em experiência profissional, bem como
alertar o cirurgião-dentista quanto à necessidade de informação a respeito dos distúrbios de ansiedade
que alteram o padrão de atendimento no consultório. Assim, conclui-se que, na ausência de manejo
adequado, estes pacientes podem evoluir para quadros de endocardite bacteriana e desenvolverem reações
adversas em decorrência das interações entre os medicamentos médicos e as drogas usadas na odontologia.
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Para um melhor atendimento odontológico das gestantes, é necessário que o cirurgião-dentista conheça

No exercício da profissão odontológica tanto o Cirurgião Dentista como os seus auxiliares estão expostos a

algumas peculiaridades importantes. Algumas delas são: a melhor época e a maneira correta de atender
uma gestante. Portanto, o objetivo do presente trabalho é fazer uma revisão literária acerca dos cuidados
especiais que a gestante deve receber durante o tratamento odontológico. A literatura atual afirma que a
gestante possui uma resposta exacerbada à placa bacteriana, podendo levar ao desenvolvimento de uma
doença periodontal (PASSANEZI, 2007). Esta, por sua vez, estimula a liberação de prostaglandinas, as
quais acreditam ser responsáveis por abortos e nascimentos de bebês prematuros e de baixo-peso
(CAMARGO, 2005). A época ideal para que o atendimento a uma gestante seja realizado é o segundo
trimestre da gestação, preferencialmente pela manhã. No que diz respeito aos fármacos, a prilocaína
deve ser evitada, os melhores antibióticos e antiinflamatórios são, respectivamente, penicilinas e o
acetominofeno (ANDRADE, 2006). As tomadas radiográficas podem ser realizadas, desde que elas sejam
fundamentais ao tratamento e que sejam respeitadas as normas de biossegurança (SILVA, 2002).
Concluímos que o tratamento odontológico deve ser realizado sempre que o benefício superar o risco e
que ele deve ser adicionado ao pré-natal, uma vez que a saúde oral materna pode interferir na saúde geral
do bebê.

um conjunto de agentes que podem desencadear algumas doenças profissionais. Entre estes fatores destacamos
o mercúrio que é utilizado nas ligas de amálgama, razão pela qual pode em tese, causar danos aos pacientes
que recebem este material restaurador na cavidade oral. Na literatura encontram-se citações de que o amalgama
é causador de varias doenças ainda não diagnosticadas, e outras como ataxia e ate mesmo surdez. Tendo em
vista que a contaminação pelo mercúrio pode ser proveniente de varias fontes potenciais como dieta, a água e
o ar, no presente trabalho os autores se propõem, através de uma retrospectiva sistêmica da literatura e de
periódicos especializados dos últimos 10 anos verificarem os níveis de concentração patológica de mercúrio
no sangue, urina e órgãos com o intuito de esclarecer aos profissionais de saúde sobre os riscos de contaminação
ocupacional. Conclui-se que o mercúrio pode causar efeitos colaterais, principalmente se ocorrer contato
direto, indiscriminado e constante. No caso dos pacientes a contaminação é insignificante, pois, após sete dias
o nível de mercúrio no organismo é reduzido a quase zero.
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A epilepsia é uma condição em que as recorrentes descargas elétricas, advindas do sistema nervoso
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A Odontologia do Trabalho já é especialidade reconhecida pelo CFO desde 2002. Entretanto, muitos

central, provocam distúrbios denominados convulsões. São inúmeros os fatores desencadeadores das
crises epilépticas. Um deles é uma instabilidade nas células do cérebro causado por traumas, causas
químicas, inflamação, tumor, intoxicação, mal formações de desenvolvimento, asfixia neonatal e prématuridade. Outra razão é um desequilíbrio entre os neuro transmissores. A terapêutica medicamentosa
nas síndromes é sintomática no que diz respeito à profilaxia das crises instaladas e interrupção delas. Os
pacientes convulsivos apresentam como grande problema o aparecimento da fibromatose gengival
dilantínica, causada por anticonvulsivantes do grupo das hidantoínas. Esse grupo consegue grande proteção
contra crises, sem sedação associada, porém o paciente apresenta aumento exagerado das fibras do tecido
conjuntivo bucal e/ou multiplicação do tecido epitelial. O atendimento odontológico ao paciente epiléptico
é normal, com as mesmas técnicas e materiais, porém com uma abordagem diferenciada. Neste trabalho
visamos explanar as técnicas e abordagens adotadas para o tratamento do paciente epilético.

profissionais da classe Odontológica ainda não têm conhecimento adequado sobre esta nova área de
atuação no mercado de trabalho. Por se tratar de uma especialidade recente, não se encontra inserida
como disciplina nos cursos de odontologia. A presente pesquisa tem como objetivo desmistificar, através
de uma ampla revisão bibliográfica, essa nova área da Odontologia, demonstrando a importância da
inclusão da Odontologia do Trabalho como disciplina obrigatória nos currículos de graduação. Criada
pela Resolução CFO nº 22, de 27/12/2001, tendo suas áreas de competência estabelecidas pela Resolução
CFO nº25/2002, de 28/05/2002, artigo 3º, esta especialidade tem como objetivo o estudo, interpretação
e solução dos problemas bucais inerentes a todos os trabalhadores, enquanto participantes do processo
de produção e consumo de bens, incluindo-se os próprios trabalhadores do setor saúde (Mazzilli, 2003).
Sendo assim, é notória a importância da Odontologia do Trabalho como grande aliada na promoção de
saúde, tornando-se um instrumento de combate ao desconforto, dor e sofrimento, fundamental na redução
do impacto que as doenças bucais têm na vida da população.
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A Leucemia é uma neoplasia maligna resultante da proliferação desregulada de um clone de células
hematopoiéticas da medula óssea que se disseminam na circulação periférica. Segundo o Ministério da
Saúde, a estimativa de incidência de novos casos no Brasil em 2008 é de 9560, constituindo
aproximadamente 30% dos cânceres infantis. O tratamento normalmente indicado nesses casos é a
quimioterapia, determinando o surgimento de complicações orais em aproximadamente 82% dos pacientes,
cerca de três vezes mais quando se comparado ao tratamento para os tumores sólidos. Quando não
controladas, essas complicações geram dor significativa e comprometimento nutricional da criança,
podendo até interromper o plano de tratamento antineoplásico inicialmente proposto. Tais intercorrências
também predispõem ao risco de infecções sistêmicas, causa mais comum de morte em pacientes
oncológicos durante estágios de neutropenia. Assim, é de fundamental importância o entendimento da
patogênese e tratamento dessa condição pelo dentista, bem como sua inclusão junto à equipe
multidisciplinar oncológica, elaborando um protocolo de cuidados orais que aumentarão o conforto e a
qualidade de vida de tais pacientes. O objetivo deste trabalho consiste, através de uma revisão de literatura
atual, em avaliar os cuidados orais que devem ser instituídos a crianças portadoras de leucemia,
minimizando os efeitos adversos causados pela quimioterapia.
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As coagulopatias são afecções causadas por deficiência de fatores de coagulação que podem ser de
origem congênita (hemofilia A e B e doença de Von Willebrand) ou adquirida. O conhecimento de tais
patologias é imprescindível, visto que o cirurgião-dentista é responsável pela ativação constante do
processo de hemostasia no paciente durante sua prática e pode ter papel fundamental no diagnóstico
dessas enfermidades. O presente trabalho tem como objetivo discutir os distúrbios da coagulação e os
procedimentos conduzidos nos portadores de coagulopatias, salientando a importância da inter-relação
entre cirurgião-dentista e hematologista. BENITO et al., em 2003, ressaltaram a importância da anamnese
no diagnótico dos casos de coagulopatias leves a moderadas e na prevenção de complicações cirúrgicas.
Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2005), dentro do planejamento cirúrgico deve ser realizada avaliação
clínica e radiográfica, análise da complexidade do procedimento cirúrgico, planejamento da reposição
dos fatores de coagulação e dos métodos para auxiliar a hemostasia local. Concluímos que os quadros
hemorrágicos e as condutas a serem seguidas durante o procedimento cirúrgico devem ser conhecidos
pelo profissional a fim que sejam minimizados os riscos de complicações maiores.
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A anestesia geral é uma técnica anestésica que induz um estado de inconsciência e abolição dos reflexos

A hepatite viral é um problema de enorme magnitude e gravidade. A Organização Mundial da Saúde

sensoriais de forma reversível. Este procedimento é indicado na odontologia em casos de pacientes
excessivamente temerosos, com incapacidades físicas ou mentais, com constrições bucais e pacientes
que apresentam reações acentuadas aos anestésicos locais. Para o bom desempenho da técnica devem ser
consideradas as vias de administração, as fases da anestesia geral e as medidas pós-operatórias. Serão
citadas algumas complicações que podem ser decorrentes do uso das drogas anestésicas, dos equipamentos
utilizados na anestesia geral, de alterações fisiológicas do paciente ou de falha humana durante a anestesia.
Sendo essas complicações incidentes em nível de sistemas cardiovascular, digestivo, respiratório, renal
e neurológico. Todavia, a taxa de complicações e de mortalidade tem caído muito nos últimos 30 anos e
a anestesia geral tem se tornado uma prática cada vez mais segura e freqüente. Deste modo, o presente
trabalho objetiva fazer um estudo das principais considerações da anestesia geral, suas complicações e
indicações na odontologia.

estima que existam cerca de 500 milhões de indivíduos portadores de hepatites crônicas (tipos B e C) no
mundo, dos quais, 2 a 3 milhões residem no Brasil. Sua transmissibilidade se dá por contaminação orofecal
(tipo A e E) e através de secreções corpóreas, como sangue, saliva e fluidos seminais (tipo B, C e D). A
prevenção é o caminho mais seguro para o controle dessa infecção. Vacinas, utilização de água tratada ou
fervida, bem como o uso de preservativos, agulhas e seringas descartáveis, além do emprego dos
equipamentos de proteção individual por profissionais de saúde (jaleco, luvas, óculos de proteção e máscara)
são os principais recursos de que se dispõe para evitar a exposição e a contaminação a esse agravo. A
Odontologia, pela natureza de suas intervenções, é considerada uma das três profissões mais expostas ao
risco ocupacional de contaminação por essa infecção, motivo que justificou a realização de uma revisão
detalhada da literatura sobre o tema, objetivando ampliar o conhecimento dos profissionais dentistas sobre
a patogenia e seus meios de transmissão, prevenção e proteção.
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O ameloblastoma é um tumor do epitélio odontogênico que corresponde a aproximadamente de 10% a
30% dos tumores odontogênicos. Esta lesão é motivo de intensa controvérsia, principalmente com relação
à terapêutica, caracterizando-se pelo seu alto índice de recorrência e invasividade local. Diante disso,
faz-se necessário uma revisão de literatura, com objetivo de estudar as técnicas de tratamento conservador
do ameloblastoma, levando-se em consideração a idade do paciente, localização e extensão do tumor,
tempo de acompanhamento, número de recorrências, agressividade da lesão e reabilitação funcional do
paciente. Demonstrando que cada caso de ameloblastoma deve ser analisado de forma individual e
meticulosa, para que a tomada de decisão cirúrgica seja a mais racional possível, pois além de atingir
uma situação livre de doença, é fundamental devolver ao paciente uma qualidade de vida digna. Portanto,
com o esclarecimento das vantagens e desvantagens da terapia conservadora de ameloblastoma em
maxilares propostas neste trabalho, é possível com isto auxiliar o cirurgião bucomaxilofacial no plano de
tratamento deste tumor, para escolha de uma abordagem cirúrgica mais adequada.
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O desenvolvimento da fixação interna rígida representou um grande avanço no campo da cirurgia BucoMaxilo-Facial em seus diversos segmentos. Apesar de materiais inertes como o titânio serem atualmente
usados para a confecção de sistemas de fixação rígida, estes apresentam certas desvantagens. Para superar
as desvantagens deste sistema, uma nova classe de materiais, os polímeros bioabsorvíveis, foram
desenvolvidos para o uso na fixação interna rígida. Este sistema apresenta como mecanismo básico de
reabsorção o desencadeamento de moderada reação inflamatória que promoverá hidrólise dos componentes
e microfragmentação da placa que será fagocitada por macrófagos que converterão os fragmentos em
dióxido de carbono e água. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico de paciente pediátrico, vítima
de ferimento por arma de fogo, apresentando fraturas múltiplas no terço médio da face cujo tratamento
baseou-se na redução e fixação dos segmentos fraturados com o emprego do sistema de fixação interna
bioabsorvível. O sistema de fixação interna reabsorvível, formado principalmente pelos ácidos poliláctico
e poliglicólico, vem revolucionando a conduta no tratamento dos traumas faciais, permitindo o
restabelecimento da forma, função e estética através da fixação e estabilidade dos segmentos ósseos
fraturados ou osteotomizados até o final do reparo, reabsorvendo completamente após exercer sua função.
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A sialolitíase representa a formação de estruturas calcificadas que se desenvolvem no sistema ductal
salivar. Provavelmente, esses sialólitos se originam da deposição de sais de cálcio ao redor de um acúmulo
de restos orgânicos no interior do ducto. O objetivo do seguinte trabalho é de demonstrar aos cirurgiõesdentistas que nem sempre a técnica de ordenhamento é a ideal para remoção de sialólitos, e demonstrar
uma remoção cirúrgica de tal lesão. Apresenta-se o caso de paciente masculino, 26 anos, que procurou a
clínica de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Caruaru com quadro de dor e tumefação em
assoalho bucal. Ao exame radiográfico oclusal de mandíbula foi observado uma imagem radiopaca em
nível da porção terminal do ducto da glândula submandibular. Frentes os achados clínicos e radiográficos
foi levantado a hipótese de sialolitíase. O tratamento de escolha foi a excisão cirúrgica, onde o exame
macroscópico da peça revelou uma massa calcificada de 2,0cm x 0,6cm. O paciente encontra-se em
proservação há 8 meses sem sinais de recidiva. Conclui-se com base no caso apresentado e a literatura
revisada que os sialólitos de grandes dimensões usualmente requerem remoção cirúrgica.
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A sífilis é uma doença infecciosa com distribuição mundial causada pela bactéria Treponema pallidum.
A manifestação da sífilis ocorre em três estágios, conhecidos como sífilis primária, secundária e terciária.
Os dois primeiros estágios apresentam as características mais marcantes da infecção, quando são
observados os principais sintomas e a transmissão ocorre mais facilmente. A sífilis é caracterizada por
períodos de atividade e latência; pelo acometimento sistêmico disseminado e pela evolução para
complicações graves nos pacientes não tratados ou que foram tratados inadequadamente. As manifestações
orais da sífilis são mais freqüentes na fase secundária da doença, porém todos os estágios podem apresentar
lesões orais. As lesões orais mais comuns acontecem na forma de uma alteração maculopapular, doença
ulceronodular (lues maligna) ou doença nodular. A fase terciária da doença está associada a lesões orais
significativas tais como destruição óssea associada à goma sifilítica e uma possível, porém improvável,
predisposição ao carcinoma espinocelular. O objetivo do presente trabalho foi descrever as formas mais
comuns, além da evolução clínica das manifestações orais da sífilis, visando proporcionar aos pacientes
um diagnóstico preciso, bem como uma melhor qualidade de vida.
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O

A abordagem interdisciplinar em pacientes oncológicos tem como foco principal a melhor oportunidade

s carcinomas de células escamosas correspondem 95% de todas as malignidades de cabeça e pescoço,
enquanto tumores de glândulas salivares correspondem os 5% remanescentes. A boca é uma região
anatômica composta por diferentes estruturas, cada qual com uma sensibilidade própria e individual ao
tratamento anti-neoplásico. Tais tumores, quando submetidos à radioquimioterapia, apresentam aspectos
morfológicos característicos na cavidade oral como: estomatotoxidade indireta, mucosite oral, xerostomia, de grande valia para o cirurgião dentista acerca do conhecimento a respeito da terapêutica de
prevenção, diagnóstico e tratamento de tais tumores. O objetivo de tal trabalho é esclarecer,através de
uma revisão de literatura, as manifestações estomatológicas em pacientes sob terapia anti-neoplásica e
demonstrar que tais sintomas são potencializados em pacientes submetidos à tratamentos
radioquimioterápicos, pois os mesmos sofrem modificações na microbiota da boca, por ser esta uma
região anatômica composta por diferentes estruturas, cada qual com uma sensibilidade própria e individual neste tratamento.
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de cura com preservação da capacidade funcional, promovendo em última análise uma melhor qualidade
de vida para o indivíduo. O presente trabalho se propôs a realizar uma discussão acerca da importância
do preparo odontológico pré-tratamento antineoplásico, bem como estudar as principais medicações
utilizadas na prevenção de complicações e efeitos colaterais do tratamento oncológico do câncer de
boca. Segundo Castro et al. (1998), é indicada a presença de um cirurgião-dentista na equipe de tratamento
oncológico, instituindo um atendimento ao paciente com câncer desde o nível hospitalar ao domiciliar.
Cardoso et al. (2005) afirmam que a odontologia desempenha um papel importante nas diferentes fases
terapêuticas contra o câncer, reduzindo de forma efetiva as complicações orais nestes pacientes. Paiva et
al. (2007) destacam a importância da conscientização desses pacientes no que concerne à higiene bucal,
possibilitando um melhor controle das complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica. Desta
forma, pôde-se concluir que é de fundamental importância o conhecimento do cirurgião-dentista sobre o
tratamento oncológico de tumores malignos na cavidade oral e que é fundamental um preparo técnico
adequado para que este profissional possa ser parte integrante da equipe médica que cuida desses pacientes.
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Hemangioma é uma anomalia de desenvolvimento vascular que se caracteriza pela proliferação dos
vasos sangüíneo, e se apresenta clinicamente como uma bolha contendo sangue ou mesmo como uma
mancha de coloração avermelhado ou arroxeada. Esse tipo de lesão pode ser diagnosticada através da
técnica de vitropressão, que consiste na compressão de uma lâmina de vidro contra o hamartoma, tratandose de um hemangioma o mesmo ira perder a sua coloração ficando esbranquiçado, retornado a sua cor
normal quando a pressão for retirada. O seu tratamento inclui deste a radioterapia, eletrocoagulograma,
crioterapia, cirurgia e escleroterapia. A forma de tratamento ainda hoje é bem discutida, sendo as mais
comuns o tratamento cirúrgico e o esclerosante. A escleroseterapia é feita através da introdução de agentes
esclerosantes no interior da lesão, fazendo com que a parede vascular torne-se fibrosa diminuindo a
circulação local. O objetivo desse trabalho é relatar casos de hemangioma tratados com o oleato de
etamolina a 5%, e discutir qual a forma mais adequada de tratamento. Com base nos casos tratados de
forma conservadora pela técnica proposta, observa-se bons resultados quando comparado com o tratamento
cirúrgico, o que é corroborado pela literatura especializada, pela presença de recidiva.
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As fraturas faciais em crianças exibem características bastante peculiares em relação à prevalência, ao
diagnóstico e ao tratamento. A prevalência dessas fraturas é baixa devido às características anatômicas e
ambientais inerentes à idade. Suas principais causas são quedas, acidentes domésticos e de trânsito,
tendo como regiões faciais mais atingidas os processos alvéolo-dentários, seguidos da mandíbula, osso
zigomático, nariz e maxila. No diagnóstico é necessária a confiança do paciente para que haja cooperação
e eficiência na execução. As fraturas com pequenos desvios são tratadas conservadoramente, já aquelas
com grandes desvios devem ser conduzidas semelhantemente aos adultos, com redução cruenta e
estabilização. Este trabalho objetiva a apresentação de um caso clínico de paciente pediátrico, vítima de
ferimento por arma de fogo, apresentando fraturas múltiplas no terço médio da face cujo tratamento
baseou-se na redução e fixação dos segmentos fraturados com o emprego do sistema bioabsorvível e uso
de osteoindutor, além de discutir acerca das condutas cirúrgicas disponíveis e diferentes materiais utilizados
no tratamento dessas fraturas em pacientes pediátricos.
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Definido como um crescimento comum da cavidade bucal semelhante a um tumor, de natureza nãoneoplásica, o granuloma piogênico é considerado uma representação de uma resposta tecidual exuberante
a uma irritação local ou trauma. Esses tumores podem apresentar-se como uma massa plana ou lobulada,
usualmente pediculada, embora algumas lesões sejam sésseis. Sua superfície é ulcerada e pode variar de
rósea a vermelho ou roxo. Este trabalho é um relato de caso clínico de granuloma piogênico na borda
lateral da língua próximo ao ápice, além de uma breve revista da literatura. Paciente P. J. L. do gênero
masculino, faioderma, 16 anos de idade, procurou o Clínica do Projeto Asa Branca da Faculdade de
Odontologia de Caruaru – PE, queixando-se de incomodo na região do ápice lingual, com prejuízo na
dicção e dor, quando mordia a massa tumoral, com aproximadamente 2 meses de evolução. Ao exame
clínico locoregional intrabucal, foi verificado que o paciente possuía um aumento de volume na borda
lateral da língua próximo ao ápice, verificado estes achados foi solicitado exames pré-opreratórios, o
resultado do laudo foi sugestivo de granuloma piogênico. Foi realizada a excisão cirúrgica conservadora
da lesão e solicitado exame histopatológico.
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A queilite ou queilose actínica é uma lesão potencialmente maligna que acomete principalmente a região
do lábio inferior. É resultado da exposição crônica e excessiva aos raios ultravioletas. Ocorre,
principalmente, em indivíduos acima dos 45 anos, do sexo masculino os quais exerçam ocupações
funcionais onde há exposição freqüente ao sol. Apresentam uma variedade de aparências clínicas podendo
ser brancas, ulceradas ou brancas com áreas ulceradas, localizadas ou difusas, e são usualmente
assintomáticas. A alteração inicial caracteriza-se por atrofia do vermelhão do lábio inferior, chegando a
perda do limite entre a pele e semi-mucosa labial. Em estágios mais avançados observam-se áreas ásperas
e escamosas, ou até úlceras crônicas com risco elevado de transformação para o carcinoma de células
escamosas (CEC). Microscopicamente é caracterizada por alterações do tecido epitelial. O conhecimento
da queilite actínica é de extrema importância, pois o diagnóstico pode evitar a transformação maligna
nos casos de atipias epiteliais severas ou levar ao diagnóstico do CEC em estágios iniciais permitindo
uma abordagem conservadora. O objetivo deste estudo é informar aos cirurgiões-dentistas e/ou os
estudantes de odontologia a respeito da queilite actínica, enfatizando suas características clínicohistopatológicas, bem como sua relevância social enquanto lesão potencialmente maligna.
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A Miíase é caracterizada pela invasão dos tecidos vivos por larvas de mosca, produzida por larvas de
mosca da ordem díptera (moscas varejeiras), tendo como agente etiológico a espécie Cochliomya homnivorax.
Ocorre freqüentemente em animais, no homem pode ocorrer em diferentes partes do corpo, como: cabeça,
fossas nasais, ouvido, lesões ulceradas de pele e na cavidade bucal. Apesar de ser uma infestação rara na
cavidade bucal, pode ocorrer principalmente em residentes da zona rural e indivíduos portadores de
necessidades especiais, que mantêm a boca constantemente aberta. Clinicamente as miíases são classificadas
de acordo com sua localização anatômica em cutâneas e cavitárias. As cavitárias são subdivididas de acordo
com a cavidade infestada em estomatomiíase, nasomiíase, oculomiíase, otomiíase, miíase intestinal entre
outras. A gravidade e sintomatologia das miíases cavitárias variam de acordo com a localização e o número
de larvas presentes. Sendo fundamental a remoção mecânica das larvas que pode ser conseguida através da
expressão da lesão e pinçamento da mesma. Muitas vezes, é necessária a realização de uma incisão para
alargar o orifício melhorando a visualização e remoção das larvas. Este trabalho foi realizado através de
uma revisão de literatura e tem como objetivo, relatar um caso de estomatomiíase de um paciente do gênero
masculino, atendido no Hospital Regional do Agreste, Caruaru-PE.
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[527] TRATAMENTO DE AMELOBLASTOMA EM MANDÍBULA: RELATO DE CASOS.
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MANDIBULAR E RECONSTRUÇÃO IMEDIATA

O

ameloblastoma é um tumor de origem odontogênica, localmente invasivo, de crescimento lento e
geralmente indolor, que pode resultar em elevada morbidade aos pacientes afetados. Acomete com maior
freqüência a mandíbula, na região posterior, sendo a quarta e quinta décadas de vida, a faixa etária de
maior ocorrência. Pelo seu aspecto agressivo e geralmente não possuir capacidade metastática, causa
controvérsia aos estudiosos em relação a sua malignidade. Sabe-se porém, que apresenta alto índice de
recorrência quando tratado inadequadamente. O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar
através de imagens clínicas e radiográficas, acompanhadas do trans e pós cirúrgico, dois casos clínicos
de ameloblastoma multicístico em mandíbula de pacientes do sexo feminino, que desenvolveram esse
tipo de tumor apresentando característica agressiva e alta capacidade infiltrativa, resultando em
significativa deformidade orofacial, mobilidade dentária, expansão óssea e reabsorção da cortical
envolvida. O tratamento cirúrgico através da ressecção mandibular integrada à reconstrução imediata,
obteve resultados estéticos e funcionais satisfatórios, mesmo nos casos de tumoração extensa,
possibilitando assim, reintegração social e melhor qualidade de vida para tais pacientes.
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As inclusões dentárias são alterações do desenvolvimento caracterizadas pelo distúrbio cronológico na

Os traumatismos dentoalveolares envolvem três estruturas básicas: dentes, osso alveolar e tecidos moles

erupção do dente, que correspondem à retenção do dente no interior dos tecidos durante o período normal de erupção. O atraso eruptivo ou até mesmo a não-irrupção dentária têm sido relatado na literatura
como os responsáveis pelas reabsorções dentárias, compressões de feixes vasculonervosos e infecções
odontogênicas, mostrando-se comum em relação a outros distúrbios do complexo maxilo-mandibular e,
em vários casos, estão associados a lesões com grande potencial de causar transtornos locais e/ou sistêmicos
tais como cistos, tumores e síndromes que exigem do cirurgião-dentista conhecimento científico e destreza
na elaboração do diagnóstico e na conduta adotada diante dos processos patológicos que envolvem dentes
inclusos. Neste trabalho temos por objetivo apresentar caso no qual paciente P.Q.S., 31 anos, melanoderma, gênero feminino apresentando dor e limitação de movimentos mandibulares. Ao exame físico foi
observada a presença de terceiro molar associado a infecção crônica com fístula cutânea na região de
corpo mandibular. Foi realizado antibiótico terapia associado à irrigação tópica com clorexidina, após sete
dias foi realizado a remoção cirúrgica do mesmo com fechamento da fistula cutânea. Paciente permanece
em acompanhamento e apresenta melhora do quadro clínico após tratamento.
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adjacentes. Essas lesões apresentam uma elevada freqüência e são provocadas por diversos tipos de
traumatismos, sendo as causas mais comuns: agressões físicas, acidentes automobilísticos e esportivos.
O tipo de dano e as estruturas atingidas orientam o tratamento. Sendo esta injúria considerada uma
condição de emergência, pois o prognóstico depende de um diagnóstico correto, uma pronta atuação e a
devida proservação do paciente. Desse modo, um amplo conhecimento por parte do profissional acerca
da injúria incrementado com um exame clínico completo e sistemático associado a correta solicitação e
interpretação dos exames complementares são indispensáveis na instituição de um plano de tratamento
imediato e eficaz. Este trabalho objetiva, através de relatos de casos clínicos, ilustrar as características
clínicas do trauma dento-alveolar, conseqüências que esta pode vir a desencadear e os seus devidos
tratamentos. Paciente E.G.B., 29 anos, sexo masculino, melanoderma, vítima de agressão física,
apresentando luxação lateral dos dentes 11 e 12. Foi realizada redução anatômica e odontossintese de
Escada como primeiro atendimento. Após dois dias, paciente retornou e foi substituído a odontossintese
por uma contenção semi-rígida, Após 3 semanas foi removida a contenção e o paciente continua em
acompanhamento.
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O ameloblastoma é o tumor odontogênico de maior significância clínica. Pode-se originar de

O diagnóstico precoce das neoplasias malignas orais não deveria apresentar grandes dificuldades, uma

remanescentes celurares do órgão do esmalte, do revestimento epitelial de um cisto odontogênico ou das
células da camada basal da mucosa oral. É uma das entidades benignas mais agressivas que acomete os
ossos maxilares, esta merece uma completa e abrangente investigação para que um diagnóstico preciso
possa ser estabelecido. O paciente 30 anos, gênero masculino, melanoderma, compareceu ao serviço de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital da Face – PE, apresentando grande assimetria facial, porém
sem sintomalogia dolorosa, característica esta muitas vezes presente na historia clínica desta doença,
devido ao seu lento curso de evolução. Este trabalho terá por objetivo relatar a conduta adotada no
tratamento do caso, onde o diagnóstico histológico da peça cirúrgica foi ameloblastoma multicístico.
Será abordada a seqüência cirúrgica que após um criterioso planejamento, onde foi utilizado os recursos
da prototipagem rápida que nos forneceu um modelo anatômico da face do paciente com a precisão da
tomografia computadorizada, permitindo um setup pré-operatório onde foi possível fazer a modelagem
da placa de reconstrução e escolha dos parafusos antes da cirurgia, abreviando o tempo operatório e
aperfeiçoando a reabilitação estética e funcional do paciente.

vez que os grupos de maior risco são bem conhecidos e a região é de fácil acesso ao exame clínico,
dispensando qualquer tipo de equipamento especial. Entretanto, mais de 80 % desta doença é diagnosticada
em estágios avançados, fase em que as possibilidades de cura estão reduzidas, alcançando uma taxa de
mortalidade em torno de 60 %. Este trabalho constitui-se de uma pesquisa documental que teve como
objetivo ressaltar, através da revisão da literatura, as principais causas que levam a um diagnóstico tardio
do câncer oral, enfatizando a importância do conhecimento dos seus fatores de risco e das condições
predisponentes ao seu surgimento pelo Cirurgião-Dentista. Observa-se que o diagnóstico precoce da
lesão se dá pela falta de informação e interesse da população e que se realizado em estágios iniciais
poderá proporcionar um aumento da sobrevida do paciente e, diminuir as grandes mutilações físicas, que
determinam danos psicológicos e sociais aos mesmos.
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A estomatite herpética é uma infecção viral provocada pelo vírus Herpes simplex

das vezes a região da cabeça e pescoço, pois o princípio terapêutico dessa modalidade é a irradiação de
células neoplásicas malignas com o mínimo grau de morbidade aos tecidos normais adjacentes, porém
esse tratamento causa algumas seqüelas e efeitos indesejáveis de grande importância para o profissional
da área da odontologia. Dentre elas estão: mucosite, xerostomia, alterações do paladar, disfagia, trismo
muscular, alterações do ligamento periodontal e osteorradionecrose, que é considerada a pior seqüela do
tratamento radioterápico. Este trabalho objetiva relatar as alterações que ocorrem na cavidade bucal
decorrente da radioterapia, bem como orientar o profissional para a conduta no que diz respeito ao
exames complementares necessários para um diagnóstico seguro bem como o melhor tratamento. Podemos
concluir que: a participação multidisciplinar odonto-médico-oncológica, torna-se indispensável no
tratamento radioterápico; sendo o acompanhamento do Cirurgião-Dentista antes, durante e após o
tratamento radioterápico/quimioterápico, de extrema importância para minimizar os efeitos colaterais e
morbidades da terapia oncológica.

(VHS) que é um vírus
de DNA e um membro da família do herpesvírus humano (HHV). São reconhecidos dois tipos: o tipo 1
(HSV-1 ou HHV-1) e o tipo 2 (HSV-2 ou HHV-2). O tipo 1 é mais freqüentemente transmitido pela saliva,
portanto causa infecções bucais sendo predominante em crianças. O tipo 2 está presente nas secreções
genitais causando infecções genitais e anais. Esse tipo é mais incidente no período da adolescência e puberdade
devido a sua relação com a atividade sexual. A primoinfecção, estomatite herpética, apresenta manifestações
clínicas importantes como febre, mal-estar, anorexia, cefaléia e sinais locais de vesículas, as quais se rompem
formando úlceras extremamente dolorosas, deixando os pacientes irritados e provocando sofrimento. O
objetivo deste trabalho é apresentar os principais aspectos clínicos das manifestações bucais e região peribucal
da estomatite herpética através de relatos de pacientes infantis que chegaram na clínica de odontopediatria
da FOP/UPE com as características da lesão, tais como vesículas e úlceras circundadas por halo eritematoso
na região peribucal e palato duro. Dessa forma, concluiu-se que a terapêutica adequada depende do estado
geral do pa paciente e que, na maioria dos casos é tópica, utilizando-se limpeza das lesões e aplicação de
violeta de genciana a 2%, tetraciclina e aciclovir.
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A radioterapia é um tratamento feito em pacientes com neoplasias malignas que acometem, na maioria
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O

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela mycobacterium tuberculosis. Estima-se que em

eritema multiforme é uma condição mucocutânea bolhosa e ulcerativa de etiopatogenia incerta,
ocorrendo devido à exposição a drogas e medicamentos ou à um processo imunologicamente mediado.
Pode acometer pele, conjuntiva, mucosa bucal e genital. Quando cutâneas, as lesões possuem tamanho
variável e aspecto de anéis concêntricos. As lesões bucais sofrem necrose e evoluem rapidamente para
ulcerações causando desconforto para o paciente. O objetivo do trabalho é apresentar um caso clínico de
eritema multiforme com envolvimento muco-cutâneo. O presente caso refere-se à paciente, F.C.B, 21
anos, sexo feminino que procurou o serviço de Estomatologia da UFPB com queixa de “feridas na boca”.
Na anamnese, relatou feridas na genitália e mucosa bucal, além de manchas na pele. Refere que a reação
mucosa iniciou com ressecamento, seguido de ulceração e que as lesões orais e genitais se desenvolveram
ao mesmo tempo. Também relatou dor e ardência, e o uso de antibióticos prévio ao aparecimento das
lesões, como tratamento de uma infecção intestinal. O antibiótico foi suspenso e optamos em prescrever
para a paciente bochechos de clorexidina a 0,12% sem álcool e com corticóide. A mesma foi encaminhada
para tratamento associado com a Dermatologia e a Ginecologia. Atualmente, encontra-se em
acompanhamento médico-odontológico evoluindo satisfatoriamente, sem alterações mucosas e com
discreta mancha na palma da mão.

2004 houve aproximadamente 9 milhões de novos casos, e 2 milhões de pessoas morreram em todo o
mundo. No Brasil, são estimados cerca de 6.000 óbitos a cada ano. Embora a tuberculose afete os pulmões
na maioria dos casos, pode também afetar qualquer outra parte do corpo, incluindo a cavidade oral. As
manifestações orais da tuberculose são secundárias. A mais comum é o surgimento de uma úlcera, com
bordos irregulares e base granular amarelada. A lesão é precedida por um nódulo opaco que, ao se romper
resulta na formação da úlcera. O seu reconhecimento pode preceder a detecção da doença. O conhecimento
das manifestações orais da tuberculose pelo cirurgião-dentista é de extrema importância, por que, mesmo
sendo raras, constituem um meio auxiliar de diagnóstico. Vale ressaltar que a tuberculose deve ser incluída
no diagnóstico diferencial das lesões ulcerativas crônicas, principalmente na língua. O objetivo do presente
trabalho foi demonstrar as características clínicas das manifestações orais da tuberculose, os meios de
diagnóstico e a terapêutica adequada.
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P

ênfigo é um termo genérico utilizado para designar um grupo de doenças mucocutâneas que se caracterizam
pela formação de bolhas intra-epiteliais, devido à uma falha anticorpo-mediada no processo da adesão
intercelular. Estudos sugerem que os anticorpos em pacientes portadores de pênfigo podem causar a disjunção
dos ceratinócitos contíguos através da interferência com mecanismos da adesão celular. Freqüentemente,
as lesões bucais são os primeiros sinais da doença, clinicamente caracterizada por erosões e ulcerações
superficiais. O objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de pênfigo com manifestações bucais
primária. Dessa forma, foi realizado um estudo de caso clínico de uma paciente de 32 anos que procurou o
CEO de Afogados da Ingazeira – PE se queixando da presença de feridas bucais, a mesma relatou que as
lesões estavam presentes há aproximadamente dois meses, revelando, no exame intra-bucal, lesões erosivas
e ulceradas, de tamanhos variados, na mucosa labial, gengiva, borda lateral de língua e assoalho de boca.
Biópsias incisionais foram então realizadas tendo como resultado Pênfigo Vulgar. Baseado no levantamento
bibliográfico da literatura bem como do caso clínico relatado, podemos concluir que é de extrema importância
o conhecimento das lesões bucais do pênfigo vegetante por parte do cirurgião-dentista, uma vez que esse
profissional pode se deparar com as primeiras manifestações da doença.
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O ameloblastoma é uma neoplasia benigna de origem epitelial de comportamento localmente agressivo
que representa o segundo tumor odontogênico mais comum que acomete a cavidade oral. Vários subtipos
histológicos desse tumor têm sido descritos na literatura, os quais exibem importantes diferenças quanto
à distribuição anatômica, histológica e radiográfica. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar um caso
de ameloblastoma folicular, bem como fazer uma breve revisão da literatura. O caso clínico em questão
acometeu um paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, com lesão localizada em região de mandíbula
esquerda posterior, de grande extensão. Foi realizada a biópsia incisional, e o material encaminhado para
análise histopatológica, confirmando o laudo de ameloblastoma. O tratamento inicial sugerido foi a
descompressão, no entanto, o responsável pelo paciente optou pela mandibulectomia parcial. Diante do
que foi exposto, pode-se observar a importância do diagnóstico precoce, bem como a indicação das
possíveis formas de tratamento para o ameloblastoma, para que assim, diminua a mutilação do paciente
frente a essa patologia.
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A atuação da odontologia legal vem cada vez mais se consolidando no cenário pericial mundial e

esastre em massa é uma ocorrência súbita de um evento calamitoso, normalmente instantâneo,
resultando em dano material significativo, deslocamento considerável de pessoas e grande número de
vítimas graves ou fatais. Esses eventos vêm se intensificando no decorrer do século, ora por aumento do
número de catástrofes naturais decorrentes da mudança climática global, ora por conseqüência da ação
humana. Nesses desastres, os cadáveres sofrem ações destruidoras, pela fragmentação ou pelo incêndio
do local, o que impede o reconhecimento pelos traços fisionômicos, pela identificação papiloscópica ou
por outros análogos. O atentado terrorista às Torres Gêmeas em 2001, o Tsunami na Ásia em 2001, os
recentes acidentes aéreos com aviões da GOL em 2006 e da TAM 2007, são exemplos dos inúmeros
desastres que têm ocorrido nos últimos tempos. Situações assim, ressaltam a importância do cirurgiãodentista, tanto no âmbito clínico, quanto na área do desastre, assim como a importância das técnicas de
identificação utilizadas na Odontologia Forense, área que tem-se aprimorado, na busca de tecnologias
que permitam resultados mais sensíveis, específicos e mais rápidos. Neste trabalho, pretende-se evidenciar
o papel do odontolegista na identificação de cadáveres nos desastres em massa, assim como realçar a
importância da documentação odontológica bem elaborada, já que esta constitui elemento fundamental
para o trabalho daquele.

brasileiro. A importância no que se diz respeito à identificação de cadáveres em situações de
reconhecimento infactíveis vem sendo atenuada, situações estas provenientes de desastres em massa,
crimes, ossadas não identificadas, entre outros. Dessa forma, quando o odontolegista se depara com
essas situações, um dos procedimentos padrão é a obtenção das fichas odontológicas, radiográficas e
outros meios provenientes de um ou mais dentistas que realizaram tratamentos no sujeito quando estava
em vida. O profissional odontolegista é o que melhor detêm de conhecimentos técnico-científicos para a
identificação do mesmo, através de análises comparativas, estimativas de idade, raça e gênero. Diante do
exposto, o objetivo desse trabalho é demonstrar o papel da odontologia legal na identificação de cadáveres,
além de situações decorrentes em desastres em massa como os ocorridos com o tsnunami asiático, Word
Trade Center em Nova York e no mais recente acidente da TAM em São Paulo.
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A utilização de dentes humanos é fundamental para o aprendizado de um aluno de odontologia, sendo a
origem desses dentes muitas vezes negligenciada pelo corpo docente. Essa prática leva o aluno a cometer
infrações éticas e legais, ao comprar dentes em clínicas particulares, cemitérios, com colegas já formados
e com os próprios pacientes. O que a maioria dos profissionais desconhece é que o comércio de dentes é
proibido por lei. O objetivo deste trabalho é discutir a importância do controle ético e legal na obtenção
de dentes humanos através de uma revisão de literatura. Conforme a Lei 9.434/97, a remoção post mortem
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano de pessoas não identificadas está sujeita a uma pena de 3 a
8 anos de reclusão e multa. Além disso, o artigo 210 do Código Penal Brasileiro deixa claro que violar ou
profanar sepultura ou urna funerária resulta em pena de 1 a 3 anos de reclusão. Segundo Nassif et al
(2003), devido à grande necessidade de dentes humanos para a realização de atividades de ensino e
pesquisa, torna-se de fundamental importância a criação de um Banco de Dentes Humanos, que é uma
instituição sem fins lucrativos e que deve estar vinculada a uma faculdade, universidade ou outra instituição.
Em face ao exposto, é necessário discutir o referido tema para que se possa regularizar ética e
biologicamente a utilização de órgãos dentários.
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oxigenoterapia hiperbárica (OH) consiste na respiração de oxigênio puro, em temperatura ambiente,
sob pressão maior que a atmosférica. Pacientes irradiados em região de cabeça e pescoço apresentam tecidos
hipovascularizados e estes, quando submetidos a traumas, tem sua cicatrização comprometida, podendo
resultar em osteorradionecrose. A OH restaura a angiogênese capilar, quebrando o ciclo vicioso da isquemia.
O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso onde uma das condutas terapêuticas adotadas foi a
OH. A paciente R.S.S., 32 anos, leucoderma, apresentou-se com queixa de múltiplos dentes destruídos.
Afirmou ter sido submetida à radioterapia na região de cabeça e pescoço há 02 anos. Ao exame físico
verificou-se mucosa hiperemiada, com sinais de inflamação, associada a múltiplas unidades dentárias com
destruições coronais, reduzido fluxo salivar e odor fétido. Radiograficamente observou-se múltiplos focos
dentários em ambos os maxilares. A paciente foi submetida a 10 sessões pré-operatórias de OH. Sob anestesia
geral, foram removidos treze focos dentários. No pós-operatório, foram instituídas outras dez sessões de
OH, associadas à terapêutica medicamentosa e promoção de saúde bucal. Após uma semana, a ferida cirúrgica
se encontrava completamente cicatrizada. A OH é um recurso bem estabelecido, pois o princípio terapêutico
dessa modalidade possibilita um adequado processo cicatricial.
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O Código de Ética Odontológica teve sua origem em 1957, por iniciativa da União Odontológica
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Brasileira. Segundo Santos (2003), este constitui um instrumento valioso de proteção para o cirurgiãodentista, por estabelecer normas de conduta profissional compatíveis com os princípios universais da
ÉTICA. Este trabalho tem como objetivo discutir, através de uma ampla revisão de literatura, sobre a
origem e evolução do Código de Ética Odontológica no Brasil, enfatizando a importância desse instrumento
normatizador como fator de proteção para o cirurgião-dentista. Torna-se imperioso lembrar que o Código
de Ética Odontológica, por ser elaborado “pelos profissionais para os profissionais”, procura
descaracterizar a Odontologia como uma profissão voltada para o lucro, condenando posturas
mercantilistas ou mesmo excessos das propagandas odontológicas, frisando a Responsabilidade Civil do
Cirurgião-Dentista através da constante preocupação com a saúde do seu paciente e da coletividade,
como princípio fundamental da profissão (Garrafa, 2002). Como conclusão, percebemos que com o
Novo Código de Ética Odontológica, muitas novidades foram trazidas, assim, o profissional deve procurar
ficar atento e buscar conhecer a legislação, evitando, com isso, possíveis surpresas desagradáveis.

Este trabalho teve por finalidade realizar um estudo epidemiológico retrospectivo da prevalência do
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Graças à maior conscientização dos cidadãos com relação aos seus direitos, a responsabilidade civil do
cirurgião-dentista tem sido alvo de muitos questionamentos. Os profissionais de saúde devem se prevenir
da possibilidade de responderem por possíveis danos causados a seus pacientes no exercício da sua
atividade profissional. Este trabalho tem como objetivo discutir a importância do prontuário odontológico
como fator de proteção para os profissionais da saúde através de uma revisão de literatura. Segundo o
Código Civil Brasileiro nos seus artigos 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito” e 927: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo”. Segundo Silva
(2001). em função da responsabilidade do cirurgião-dentista, existem normas éticas e legais que orientam
sua vida profissional. Dentre elas, está o prontuário odontológico do paciente e demais documentos
anexados a ele como receitas e atestados. De acordo com Possante et al(2004), essa documentação
devidamente preenchida e armazenada, além de servir no aspecto clínico, serve como documento legal e
é o principal instrumento de defesa do cirurgião-dentista. Com isso, podemos perceber a importância e a
necessidade da obrigatoriedade do prontuário odontológico.
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traumatismo crânio-facial em pacientes pediátricos no Hospital da Restauração, Recife-PE, no período
2005 a 2006. A amostra foi de 15.000 prontuários, dos quais 2.657 corresponderam a casos de traumatismo
crânio-facial em crianças. Informações pertinentes a etiologia e a localização anatômica foram coletadas,
procurando-se destacar, principalmente, a incidência do trauma, o sexo e a faixa etária infantil mais
frequente. Os resultados indicaram que o sexo masculino (63%) foi o mais acometido, na idade préescolar (71%), sendo o crânio a região mais atingida (78%). Em relação ao acometimento dos ossos
faciais, a maxila (3%) foi a mais acometida, seguida da mandíbula (2%), zigomático (1%), e ossos próprios
do nariz (1%). Quanto à etiologia, queda da própria altura (21%) foi a mais frequente, seguido pelos
acidentes automobilísticos (4%). Concluímos que os traumatismos crânio-faciais em crianças, embora
incomuns, podem gerar inúmeros distúrbios estéticos e funcionais, por isso é importante a promoção de
campanhas educacionais com o objetivo de orientar toda a sociedade a respeito da prevenção, fatores de
risco e conseqüências de tais lesões.

[652] MICROMARSUPIALIZAÇÃO: ALTERNATIVA CONSERVADORA PARA O
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R

ânula é o termo usado para mucocele que ocorre no assoalho de boca. Usualmente é oriundo da glândula
sublingual, mas pode originar-se do ducto submandibular ou das glândulas salivares menores dessa região.
A lesão, dependendo da extensão e localização, pode causar desconforto, dificuldade de deglutição e mastigação, entre outros problemas para o paciente. Várias técnicas de tratamento da rânula estão dispostas na
literatura, dentre elas a técnica da micromarsupialização receberá ênfase nesse trabalho, por ser um procedimento mais conservador e bastante eficaz em relação a outros tratamentos convencionais. Esta técnica
consiste na passagem de fios de sutura através da lesão, formando fístulas, ocasionando o escoamento do
conteúdo mucoso com considerável redução do tamanho da lesão, na maioria dos casos ocorre epitelização
dessa fístula, diminuindo o índice de recidivas. Por esse motivo, trata-se de um procedimento de simples
realização, menos traumático e bem mais tolerado pelo o paciente, que pode ser realizado com anestesia
infiltrativa local ou anestesia tópica, aspectos fundamentais que devem ser considerados em Odontopedriatria e em pacientes especiais. O pós-operatório traz menos desconforto e o prognóstico é favorável. Assim, a
micromarsupialização torna-se uma técnica eficaz desde que bem indicada, bem realizada e com a devida
colaboração do paciente.
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O trauma facial tem apresentado uma incidência crescente nas últimas quatro décadas, principalmente

É cada vez maior a exigência estética nos procedimentos odontológicos.. A cor é o terceiro componente

devido ao aumento dos acidentes automobilísticos e da violência urbana. Os altos índices de fraturas
nasais devem-se a sua posição central na face. No entanto, frequentemente, as fraturas nasais não são
reconhecidas e tratadas adequadamente no momento do trauma, resultando em problemas funcionais
crônicos e estéticos. Para o correto diagnóstico das fraturas nasais, deve-se observar a simetria do nariz,
bem como a anatomia dos ossos nasais, que é verificada por meio de palpação. As incidências de perfil
para ossos próprios do nariz e Waters são importantes no diagnóstico. Para as fraturas com deslocamento
ósseo e septal extensas é indicada a técnica de redução aberta; no entanto, quando o desvio é menor a
redução fechada é suficiente para a resolução do caso. Dependendo da preferência do cirurgião, a anestesia
pode ser local ou geral, não havendo interferência nos resultados. A redução fechada é um procedimento
seguro para as fraturas nasais isoladas, e pode ser realizada sob anestesia local na maioria dos pacientes
adultos. O presente trabalho visa fazer uma revisão de literatura sobre a conduta frente às fraturas nasais
e relato de casos clínicos, apontando os principais critérios para o diagnóstico, assim como discutir
pontos relevantes do tratamento sob anestesia local e geral.

da tríade da estética, em ordem de importância; antes temos a forma dos dentes e a textura e a falta de
formação durante a graduação, torna o processo de escolha de cores bastante empírico, absolutamente
pessoal, onde o cirurgião-dentista nem sempre é capaz de entender e identificar os componentes das
cores, que são: matiz, croma e valor. Para uma correta escolha de cor de porcelanas em prótese fixa, o
profissional deve estar atento a detalhes como luz do ambiente, observador, fatores ambientais, objeto e
utilizar escalas de cores adequadas para se obter sucesso. A cor possui componentes básicos que são de
grande importância na adequada análise e escolha do material a ser utilizado nos elementos dentários,
dividindo por etapas o diagnóstico da cor. O objetivo deste trabalho é informar ao cirurgião-dentista
reabilitador, os fatores que causam interferência na escolha das cores, visando aperfeiçoar este processo,
fazendo com que os trabalhos protéticos, em especial os que utilizam porcelanas possam ter sua
artificialidade mascarada, integrando-se com os dentes remanescentes e tecidos periodontais.
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A Odontologia contemporânea caracteriza-se por apresentar um novo olhar sobre a filosofia do tratamento

tratamento protético apresenta como principal finalidade a recomposição das funções do sistema
estomatognático, através da reposição de elementos dentários e de tecidos adjacentes perdidos, objetivando
devolver ao paciente os requisitos mastigatórios, fonéticos e estéticos. Além de promover a conservação
das estruturas orais remanescentes e não somente a simples reposição dos elementos dentários ausentes.
Durante o planejamento de próteses parciais removíveis é importante analisar a situação periodontal dos
elementos dentários remanescentes que servirão de suporte para essas próteses, pois a literatura vem
mostrando que a maioria dos usuários de próteses removíveis apresenta ou apresentaram alguma forma
de doença periodontal. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo estabelecer, através de
uma revisão de literatura, critérios de diagnóstico e planejamento para próteses parciais removíveis nas
situações em que os elementos dentários, que servirão de pilares, apresentam alterações periodontais.

da cárie dentária, de uma forma mais rápida e com mínimo de desconforto físico e psicológico para os
pacientes e sem remover tecido passível de regeneração. Atualmente a tendência ao desenvolvimento de
uma odontologia minimamente invasiva tem sido responsável pela introdução de instrumentos e técnicas
alternativas de preparo cavitário. As restaurações atraumáticas são restaurações feitas sem a utilização
de instrumentos rotatórios, sem anestesia e nas quais as camadas mais profundas do tecido cariado são
deixadas sob o material restaurador. Seu uso em odontopediatria, em geriatria e em pacientes especiais
tem chamado à atenção, pois são especialidades onde há em geral, maiores dificuldades para o cirurgião
dentista utilizar a anestesia e a broca, principalmente em pacientes com pouca tolerância ao trabalho
odontológico usual. As técnicas alternativas mais empregadas são o papa-cárie, carisolv e o ART. Existem
também outros métodos de confecção de preparo cavitário, como a Abrasão a Ar, ou ainda utilizando-se
do Laser de Er: YAG, que remove tecido cariado por Ablação, de forma seletiva e conservadora. O
presente trabalho tem como objetivo discutir tais técnicas, bem como suas vantagens, desvantagens,
indicações e limitações para uso na clínica odontológica.
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Quando as condições de perda tecidual coronária comprometem a manutenção do dente no arco, é

busca pela Odontologia estética está cada vez mais acirrada. Com o advento da implantodontia, as
reabilitações orais atingem na maioria dos casos, a tão desejada excelência estética. Quando há perda de
papila gengival, essa reabilitação se torna dificultada. Para solucionar esse problema, podemos utilizar a
técnica do reembasamento da coroa provisória, durante a fase de cicatrização cirúrgica. A técnica do
condicionamento gengival consiste em reembasar a coroa provisória com resina acrílica, promovendo
uma pressão gradual, que levará à formação de papila gengival. Este trabalho tem como objetivo apresentar,
através de caso clínico, o alcance estético obtido através de condicionamento gengival pela técnica de
reembasamento do provisório sobre implante. Concluímos que, a técnica de condicionamento gengival,
com reembasamento gradativo do provisório é simples, fácil de ser executada e bastante eficiente no
restabelecimento da estética dente-implante em reabilitações com implantes, desde que o paciente
mantenha uma correta higienização e controle de placa.

necessário que se lance mão do recurso de ancoragem no interior do conduto radicular, tratado
endodonticamente e preparado com dilatação necessária, para oferecer retenção e resistência à restauração
futura. Dentre os materiais e técnicas disponíveis, os pinos de fibra de vidro associados as resinas
compostas, tem-se mostrado importante na solução de casos de dentes estruturalmente debilitados. Por
esse motivo, será relatado o caso clínico da paciente C.S.S, 30 anos, com o elemento 14 tratado
endodonticamente e coroa extensamente destruída. Foi colocado pino n° 1 Superpost Glass, confeccionado
núcleo de preenchimento e feita a restauração do elemento dentário. Desta forma, se um dente desvitalizado
necessitar ser reconstruído e reforçado para exercer sua função e estética, uma alternativa econômica é o
emprego de pinos intra-radiculares de fibra de vidro associado a restauração direta de resina composta,
pois possuem adesão à estrutura dental e ao material de preenchimento/restaurador, apresentam módulo
de elasticidade muito próximo ao da dentina, rigidez, maior resistência à corrosão, permitem um preparo
conservador e são facilmente removidos com brocas e solventes, além de garantir ao dente uma reabilitação
com longevidade funcional e estética.
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técnica de colagem de fragmento dental é empregada tanto em dentes vitais, quanto em dentes
desvitalizados, anteriores ou posteriores, aproveitando o fragmento dental do próprio dente extraído ou
do dente de outro indivíduo. Apresentam resultados estéticos e funcionais satisfatórios e previsíveis nos
diferentes tipos de situações clínicas, ou seja, tanto em fraturas pequenas quanto complexas, havendo
indicação nos casos de fratura em nível coronário, coronorradicular e radicular. Também representa a
opção restauradora mais conservadora se comparada a outras alternativas como a confecção de coroa
total de porcelana, uma exodontia do elemento envolvido ou a colocação de implante. Didaticamente,
pode-se argumentar que a colagem de fragmento dental depende do tipo de fragmento dental utilizado,
do momento de realização da técnica de colagem e da extensão da fratura. O objetivo do trabalho é
apresentar as classificações, indicações, vantagens e limitações da técnica, assim como os critérios de
diagnóstico e de seleção de material a serem utilizados para a realização de colagem de fragmento dental.
Conclui-se que a colagem de fragmento dental é uma técnica simples e segura, desde que bem
indicada, seguindo um protocolo clínico.

PS Empress II é um novo tipo de material fabricado a partir de uma pastilha de cerâmica vítrea injetada
(material para estruturas) e um pó de cerâmica vítrea sintetizada (cerâmica de recobrimento) permitindo,
com a combinação das duas camadas, resistência e propriedades ópticas de translucidez, brilho,
opalescência e fluorescência. A cimentação é adesiva, feita com cimento resinoso dual. O IPS Empress II
apresenta uma série de benefícios inerentes aos sistemas cerâmicos sem metal, tais como: estética excelente,
estabilidade de cor, biocompatibilidade, resistência à compressão, coeficiente de expansão térmica similar ao do dente, resistência ao desgaste, estabilidade química, além de permitir a reprodução de formas
de retenção auxiliar, elevada resistência flexural, translucidez similar à estrutura dental, melhor controle
do ajuste de cor, adaptação marginal superior, possibilidade de cimentação adesiva que confere maior
resistência de união à estrutura dental, bem como, convencional quando indicada. O objetivo deste trabalho
é apresentar um novo material para confecção de próteses através das suas vantagens estéticas e funcionais.
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Com a evolução dos materiais restauradores, vêm surgindo novas técnicas que buscam preservar ao

A face, por sua localização anatômica, está muito mais sujeita a traumatismos do que outras regiões do

máximo a estrutura dentária remanescente de dentes tratados endodonticamente, e ao mesmo tempo dar
ao elemento uma característica estética satisfatória. Estes dentes normalmente são mais frágeis pela
perda de estrutura por lesão cariosa, preparo cavitário, desvitalização pulpar e preparo químico-mecânico
durante o tratamento endodôntico, tornando-os mais suscetíveis a fraturas radiculares e corono-radiculares.
O uso de pinos intra-radiculares pré-fabricados não metálicos proporciona resultados satisfatórios nestes
tipos de restauração, já que possuem propriedades mecânicas semelhantes às da estrutura dental e adesão
satisfatória a esta. Outras vantagens incluem a possibilidade de racionalização de passos clínicos e
diminuição de custos, além de preservar a estrutura dental remanescente através da confecção de um
núcleo em resina composta ou ionômero de vidro. Neste caso descrevemos a substituição de restauração
em amálgama insatisfatória no elemento dental 25 tratado endodonticamente por restauração em resina
composta retida a pino intra-radicular de fibra de vidro nº 1. Com este relato concluímos que este tipo de
procedimento é bastante viável na devolução das características estéticas e funcionais dos elementos
tratados endodonticamente com grande destruição coronária.

corpo humano. As fraturas múltiplas dos ossos da face geralmente são provocadas por acidentes no
trânsito, agressões físicas, acidentes esportivos e quedas de alturas elevadas. Quando há fraturas de
todos os ossos do esqueleto facial essas são denominadas de fratura panfacial. O diagnóstico dessas
fraturas é dado por meio de avaliação clínica minuciosa, onde geralmente se observa edema, hematoma,
maloclusão dentária, mobilidade, creptação óssea, entre outras características. Os exames por imagens
são fundamentais para confirmação do diagnóstico além de fornecerem detalhes importantes para o
planejamento cirúrgico. As técnicas de tratamento das fraturas de face são as mesmas empregadas para
um braço ou uma perna quebrada. Os segmentos ósseos devem ser alinhados e mantidos em posição o
tempo que for necessário para total consolidação. O prognóstico depende da complexidade de cada caso,
no entanto pode ser favorecido pelo pouco tempo decorrido do trauma até a intervenção cirúrgica. Como
conseqüência das lesões traumáticas dos ossos faciais, as deformidades residuais prejudicam não só a
aparência da vítima como também a função dos respectivos órgãos. Este trabalho tem por objetivo relatar
a conduta realizada, no paciente A.C.S. atendido na emergência de um hospital público com diagnóstico
de fratura panfacial.
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A obstrução de vias aéreas constitui uma das causas mais rápidas de óbito em situações de emergência.
A traqueostomia é uma manobra salvadora de vidas, principalmente naqueles pacientes portadores de
ruptura da laringe, distorções da sintopia da glote, ou obstrução da mesma subseqüente a queimaduras e
processos inflamatórios com edema local, lesões buco-maxilo-faciais complexas, sangramentos e presença
de corpo estranho na região. Devido ao aumento do número de traumas, a respiração assistida e controlada
tem se mostrado cada vez mais necessária. Desta forma, propomos apresentar a necessidade e facilidade
de realizar este procedimento na vivência da cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial com indicação
precisa e segura. O paciente atendido a nível hospitalar de emergência foi vítima de agressão física por
agente pérfuro-cortante e projétil de arma de fogo, na região facial e cervical. O mesmo apresentou
trauma grave em estruturas anatômicas nobres, que evoluiu para falência do espaço aéreo superior, com
obstrução deste. Portanto, indicação precisa da realização de traqueostomia, preservando as funções
vitais de respiração e vida do paciente. A atitude para realização de uma via aérea artificial é muito
importante para a sobrevivência do paciente. Desta maneira, os profissionais que a executa devem ser
experientes e bem treinados.
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O enxerto gengival pediculado com retalho deslocado lateralmente tem sido muito utilizado nas cirurgias
plásticas periodontais devido à sua alta taxa de sucesso (70%) e seu excelente resultado estético. O
retalho deslocado lateralmente é destinado a reduzir a quantidade de exposição radicular e
conseqüentemente aumentar ou criar gengiva inserida, desde que haja, lateralmente, tecido doador
adequado. Essa técnica cirúrgica é indicada para melhorar as condições estéticas, recomposição da gengiva
inserida e redução da sensibilidade radicular. A proposta deste trabalho é demonstrar os resultados estéticos,
suas indicações, técnica cirúrgica e o pós-operatório do enxerto gengival pediculado deslocado lateralmente
através de um caso clínico. O caso consiste em uma paciente, 33 anos, que procurou a clínica de Periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte queixando-se de recessões gengivais anteriores.
Planejou-se o recobrimento da superfície exposta do elemento dentário 11, que apresentava retração
gengival classe III, pela técnica do enxerto gengival pediculado deslocado lateralmente para restabelecer
estética e funcionalmente a área comprometida. Concluiu-se que o resultado estético esperado foi obtido
com o recobrimento radicular e o pós operatório (4 meses) ocorreu com total sucesso da terapia, mas
para isso a paciente precisou de uma nova orientação de higiene oral e controle periodontal.
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O seio maxilar é um espaço aéreo contido no interior da maxila em que seu grande volume associado à
proximidade com os ápices de alguns dentes superiores permitem que, em algumas situações, forme-se
um acesso entre este e a cavidade bucal chamada comunicação buco-sinusal. Trata-se de um dos acidentes
mais comuns após exodontias na região maxilar posterior, principalmente o primeiro molar. O objetivo
desse trabalho é relatar um caso clínico de comunicação buco-sinusal a fim de orientar os profissionais
quanto ao diagnóstico e melhor conduta a ser tomada. Paciente do gênero masculino, 45 anos, chegou ao
ambulatório do HU portando comunicação buco-sinusal infectada após penetração de corpo estranho,
raiz do 16 no seio maxilar. O mesmo foi submetido a antibioticoterapia com penicilina durante 14 dias e
lavagem diária do seio maxilar com soro fisiológico e água oxigenada até a limpeza total do seio maxilar.
Após este procedimento o mesmo foi submetido à curetagem do seio maxilar para remoção de corpo
estranho e fechamento da comunicação por rotação de retalho palatino. Foi feito um acompanhamento de
7 anos e o caso apresentou bons resultados. Conclui-se que as comunicações buco-sinusais devem ser
tratadas de maneira imediata. Porém, se o paciente já apresentar a fístula ou sinais de infecção, o tratamento
visa eliminar a sinusite maxilar para depois realizar o tratamento cirúrgico.

FC-124

[891] TRAUMATISMO DENTO-ALVEOLAR. DIAGNÓSTICO E CONDUTA.
BRITO, A.S.S.1; SILVA, K.F.F.B.2; CAMPOS, G.J.L.3; ANJOS, E.D.4; PEREIRA, J.C.5;
CARVALHO, R.W.F.6.
1,2,3,6.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 4.UNIT, ARACAJU, SE, BRASIL;
5.UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:sabine_brito@hotmail.com

Palavras-chave: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL; DOENÇAS PERIODONTAIS; PLACAS
ATEROMATOSAS

Desde 1980, começaram a surgir estudos procurando corelacionar o Acidente Vascular Cerebral (AVC)
com as doenças periodontais (SINEGALIA, 2007). O AVC é uma enfermidade que acomete o sistema
nervoso causando danos irreversíveis. É classificado em hemorrágico e isquêmico, sendo a aterosclerose
o principal fator desencadeante. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão literária para avaliar a
correlação existente entre o AVC e as doenças periodontais. Segundo Beck (2000), as bactérias da doença
periodontal liberam endotoxinas que ativam os leucócitos os quais desencadeiam reações, resultando no
surgimento de placas ateromatosas. Cutler (1999) afirma que pacientes com periodontite possuem maiores
níveis de triglicerídeos, colesterol total e LDL, condição esta que aumenta a probabilidade de
desenvolvimento do AVC. Já Kornman (1997) diz que os mecanismos de desenvolvimento de ambas
doenças são geneticamente idênticos. Como conclusões deste trabalho, observou-se que: a correlação
entre essas doenças também está associada com a etiologia em comum entre elas (fumo, medicamentos,
diabetes, etc.); é importante ressaltar que pacientes que sofreram o AVC necessitam de maiores cuidados
dentários, devido à perda de movimentação que a enfermidade traz como sequela; é necessário o
desenvolvimento de mais estudos acerca deste assunto para que certas dúvidas sejam esclarecidas e que
as teorias sejam confirmadas.
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traumatismo dento-alveolar constitui-se grande parte das urgências nos consultórios odontológicos.
Crianças e adolescentes estão particularmente predispostos, ao realizarem atividades de risco. O trauma
dento-alveolar envolve três estruturas básicas: dentes, osso alveolar e tecidos moles. Um diagnóstico
rápido e preciso da extensão do trauma é necessário para o sucesso do tratamento. Algumas perguntas
devem ser feitas: onde e quando aconteceu o acidente. As informações obtidas orientam a conduta a ser
seguida. O trauma dento-alveolar pode ser classificado em concussão, subluxação, luxação lateral,
intrusiva, extrusiva, avulsão, fratura radicular e dento-alveolar. Para cada tipo de trauma há ou não uma
forma de contenção, e tempo que está permanecerá. Existem várias formas e materiais para realização da
contenção. Uma contenção flexível reduzir o risco de anquilose ou reabsorção radicular. Por outro lado,
se ocorrer apenas fratura da tábua óssea sem luxação e/ou avulsão, é necessária uma fixação rígida. Para
chegar a um correto diagnóstico, é necessário conhecer como são classificados estes traumas e quais
estruturas envolvidas, podendo formular um plano de tratamento rápido e adequado. Nesta apresentação
serão abordados os tipos de traumatismo dento-alveolar e condutas, no intuito de fornecer informações
para que profissionais e acadêmicos possam avaliar cada caso e conduzir o tratamento adequadamente.
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O

deslocamento de disco articular sem redução ocasiona ao paciente fortes dores na região da ATM,
devido a compressão do disco articular, na qual a terapia fonoaudiológica contribui com a mioterapia
diminuindo os sintomas dolorosos e adequando a função mastigatória. Evidenciar a atuação
fonoaudiológica junto a um paciente com DTM, descrevendo as estratégias terapêuticas utilizadas para
o caso. Paciente, 39 anos, sexo masculino, com queixa de dor na região da ATM.O seu diagnóstico
odontológico foi representado por deslocamento anterior de disco sem redução com limitação de abertura
oral e bruxismo cêntrico.Foram adotadas as seguintes estratégias terapêuticas: termoterapia calor úmido,
sinalizadores para controlar o bruxismo em vigília, relaxamento da musculatura mastigatória, movimentos
mandibulares para aumentar dimensão vertical de oclusão. Após 10 sessões, percebeu-se evolução quanto
a sensação dolorosa, descrevendo diminuição considerável da dor na região da musculatura mastigatória,
apresenta mastigação de pastosos com padão bilateral, sendo na ingestão de sólidos ainda evidenciado a
preferência do lado esquerdo.Verifica-se a importância da terapia fonoaudiológica nestes pacientes, tendo
em vista a possibilidade da minimização da mialgia mastigatória,o aumento da amplitude dos movimentos
mandibulares e o restabelecimento da função mastigatória.
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luxação da articulação temporomandibular (ATM) ocorre quando a cabeça da mandíbula move-se
para fora da fossa mandibular propriamente dita e permanece travada anteriormente à eminência articular, e quando esta situação ocorre repetitivamente, denomina-se de luxação recidivante. Esse quadro
geralmente está associado à hipermobilidade mandibular ou lassidão ligamentar e à inclinação da eminência
articular. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de uma paciente do gênero feminino,
com 29 anos de idade, leucoderma, com queixa de travamento mandibular recidivante da ATM esquerda
durante o sono noturno associado à sintomatologia dolorosa na respectiva ATM. Ao exame clínico
constatou-se o quadro clínico compatível com luxação recidivante da ATM esquerda. Optou-se pelo
tratamento conservador multidisciplinar, sendo instituído: aconselhamento e orientações, terapia
medicamentosa, confecção de placa oclusal associada à contenção com elásticos ortodônticos para uso
noturno e protocolo para hipermobilidade mandibular orientado por uma profissional fonoaudióloga,
objetivando assim, fortalecer a musculatura da mastigação e ligamentos da ATM. A paciente continua em
proservação e não apresentou nenhum episódio de recidiva das luxações nos últimos nove meses. Dessa
forma, conclui-se que o tratamento conservador multidisciplinar apresentou-se satisfatório, não
necessitando de intervenção cirúrgica.
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As cefaléias podem ser divididas em: primária e secundária. A primeira não apresenta nenhum achado
patológico associado utilizando métodos clínicos usuais, enquanto a segunda exibe achados patológicos,
durante exame clínico, associado à cefaléia. De acordo com a International Headache Society(2004), as
dores orofaciais podem ser classificadas em migrânea, neuralgias entre outras. Atentando-se a migrânea
que é uma dor episódica caracterizada por ataques de cefaléia intensa acompanhada de sintomas neurológicos,
gastrintestinais e autonômicos. Mais conhecida como enxaqueca, a migrânea se classifica em sem aura e
com aura (onde sintomas neurológicos precedem ou acompanham as crises, tais como escotomas). Neste
trabalho relataremos uma caso clínico de migrânea da metade inferior da face, a qual caracteriza-se por dor
na região ocular com irradiação para baixo atingindo a região maxilar e/ou mandibular de uma paciente de
58 anos, sexo feminino, apresentando dor há mais de 15 anos, de características latejantes, bilaterais, com
náusea, foto e fonofobia e edentulismo inferior posterior. Essa ausência de dentes vem de um histórico de
endodontias e exodontias na tentativa de controlar a dor. Conclui-se que, é necessário ao cirurgiâo dentista
o conhecimento das dores não odontogênicas que podem acometer a região da face, para que procedimentos
odontológicos sem indicação sejam instituídos como tentativa de tratamento.
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A Dor é uma sensação desagradável, que varia desde desconforto leve a excruciante, associada a um

O

processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos que se expressa através de uma reação orgânica e/ou
emocional. Parte da população procura os serviços odontológicos pela presença de dor, porem muitas
dessas dores não são de origem odontogênica, mas sim a desordens temporomandibulares (DTMs). Cada
vez mais aumenta o número de pacientes portadores de desordens temporomandibulares, sendo necessário
para tanto que o cirurgião dentista conheça este processo. O objetivo deste trabalho foi levantar a literatura
e identificar alternativas de tratamento emergencial nas DTMs enfatizando a laserterapia e a crioterapia
nos trigger points. Observou-se que a laserterapia e a crioterapia constituem uma excelente técnica
emergencial e a maioria dos pacientes apresenta grande melhora e podem voltar a sua vida normal;
porém deve-se instruir o paciente que a DTM poderá voltar se ele não continuar a seguir os
aconselhamentos passados inserindo-os em sua na rotina diária e seguir o tratamento, pois, a reincidiva
da doença tende a ser mais intensa e o tratamento com resultados menos satisfatórios. Conclui-se que a
laserterapia e a crioterapia apresentam excelente resposta como meio de terapia emergencial.

clareamento de dentes desvitalizados pode ser indicado como um método conservador prévio à
confecção de faceta, atenuando o escurecimento e possibilitando um melhor resultado estético final.
Objetiva-se neste trabalho apresentar um caso clínico de reabilitação estética dos dentes 11 e 21,
desvitalizados e com escurecimento intenso, por meio de clareamento e faceta laminada direta em resina
composta. Paciente, L. C. S. P., 43 anos, sexo masculino, procurou a Clínica de Dentística da UFPB
queixando-se da estética dos incisivos superiores. Na anamnese, relatou história de trauma no dente 11 e
21, com fratura parcial da borda incisal do 11 e necessidade de tratamento endodôntico no 11 e 21. No
exame clínico, observou-se alteração de coloração intensa nos dois elementos e que ambos possuíam
restaurações em resina com estética comprometida. Como tratamento, optou-se por fazer clareamento e
subseqüente faceta laminada em resina composta. O clareamento foi feito em 3 sessões de 3 aplicações,
utilizando o peróxido de hidrogênio a 35% (Whiteness HP®) ativado com LED. Sucedeu-se à remoção
das restaurações insatisfatórias e execução do preparo dos dentes para faceta através da técnica da silhueta,
seguida da confecção das facetas laminadas em resina composta. Esses métodos associados constituem
uma ótima alternativa para a devolução da estética e função de dentes anteriores não-vitais com intensa
alteração cromática.

FC-131

FC-135

[717] O USO DE DISPOSITIVOS INTEROCLUSAIS NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES.
GUEDES, N.P.; DINIZ, R.G.M.; MACHADO, K.C.M.E.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:natalia_p_guedes@hotmail.com

Palavras-chave: DTM; OCLUSÃO; PLACA INTEROCLUSAL

As Disfunções Temporomandibulares(DTMs) representam um grupo de alterações funcionais, que
envolvem as articulações temporomandibulares(ATMs), a dentição, músculos mastigatórios e estruturas
associadas. As DTMs são mais prevalentes em pacientes do gênero feminino, com faixa etária entre 21 e
30 anos. A sintomatologia é caracterizada principalmente por dor, limitações e irregularidades na realização
dos movimentos mandibulares e ruídos articulares. A abordagem inicial do tratamento das DTMs é restrita
a medidas de caráter conservador e reversível, sendo o modelo mais aceito o uso de dispositivos
interoclusais, aconselhamento do paciente, farmacoterapia e fisioterapia. Os objetivos do tratamento são
o alívio da dor e a reabilitação do paciente às atividades da vida diária, diminuindo o risco de
comprometimentos futuros irreversíveis. Okeson et al, 2000, relacionam 70 a 90% de alívio dos sintomas
das DTMs, quando instituída a terapia por placas oclusais. Diante da efetividade dessa modalidade
consagrada de tratamento, associada à simplicidade de execução e à aceitação do paciente, os objetivos
deste trabalho consistem em, através de uma revisão bibliográfica, analisar as indicações e os tipos de
dispositivos interoclusais usados no tratamento das DTMs.
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O bruxismo é uma patologia comum caracterizada por uma tendência de ranger, desgastar e apertar os
dentes excessivamente quando não se está desempenhando as funções de mastigação ou deglutição.
Pode ser causada por fatores psicológicos, emocionais, oclusais e até mesmo por maus hábitos. A sua
principal manifestação clínica é a faceta de desgaste anormal que aparece nas bordas incisais dos dentes
anteriores e superfícies oclusais dos dentes posteriores podendo resultar na perda de dimensão vertical,
que a depender da intensidade levará a problemas de má oclusão além de comprometimento estético. A
mordida cruzada anterior, caracterizada pela inversão dos dentes no sentido vestíbulo-lingual também
pode ocorrer como uma conseqüência do bruxismo. O tratamento de reabilitação oral visa restabelecer
ou corrigir a forma, posicionamento, e o equilíbrio estético e funcional dos dentes. Diante do exposto, o
presente trabalho objetiva apresentar, através de um caso clínico de um paciente portador de bruxismo e
mordida cruzada anterior, uma proposta de tratamento de reabilitação oral através de prótese parcial fixa,
proporcionando ao paciente além de uma melhor estética, um correto equilíbrio articular e muscular.
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A

influência atual da estética sobre o bem-estar físico, psíquico e social da população. As restaurações de
cerâmicas puras, particularmente, apresentam uma excelente alternativa à infra-estrutura metálica por
causa das suas propriedades ópticas e mecânicas. Estas propriedades foram alcançadas, e ainda estão em
pleno desenvolvimento, graças à ambição em se conseguir um material ideal, livre de inconvenientes.
Assim, diversos sistemas cerâmicos estão disponíveis no mercado, fazendo com que os profissionais
necessitem de uma constante reciclagem acerca das suas propriedades para que haja uma correta indicação.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os diversos sistemas cerâmicos para próteses livres
de metal disponíveis atualmente, enfatizando suas indicações, vantagens e limitações, visto que bons
resultados não são provenientes exclusivamente do tipo de material utilizado, mas sim, da seleção do
melhor material para determinado caso em conjunto à habilidade do profissional no manuseio do produto.

artrocentese da articulação temporomandibular (ATM) consiste na lavagem do espaço articular superior da ATM, realizada sem a visão direta do mesmo, com a finalidade primária de limpar a articulação
dos tecidos necrosados, sangue e mediadores da dor. Este procedimento é a forma mais simples de
intervenção cirúrgica, com objetivo de liberar o disco articular e romper as adesões formadas entre as
superfícies do mesmo e a fossa mandibular, através da pressão hidráulica criada pela irrigação do
compartimento superior da ATM. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de uma
paciente do gênero feminino, com 36 anos de idade, com queixa e diagnóstico de Deslocamento do
Disco Articular da ATM sem redução bilateral. Optou-se pelo tratamento com placa oclusal e posterior
intervenção com artrocentese bilateral. Será descrito o passo a passo da técnica cirúrgica da artrocentese
da ATM, ressaltando-se os pontos anatômicos de reparo clínico, bem como as indicações, contraindicações, vantagens e limitações da técnica. Conclui-se que a artrocentese da ATM é uma alternativa
viável e eficaz em casos específicos de injúrias envolvendo o complexo côndilo-disco.
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A utilização das cerâmicas odontológicas em procedimentos restauradores tem se destacado devido à
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Apesar da evolução da odontologia, a perda dental ainda leva muitos pacientes a necessitarem de

A perda mandibular pode ter diversas causas, como traumatismos e tumores, e apresenta grande

reabilitações protéticas. O aproveitamento máximo das estruturas orais oferece um desafio crescente na
prática odontológica. Com esse objetivo, muitas vezes o cirurgião-dentista lança mão das cirurgias préprotéticas. Estas cirurgias favorecem uma boa adaptação da prótese ao processo alveolar, melhorando
significativamente o resultado da reabilitação. A alveoloplastia, a redução da tuberosidade maxilar, a
remoção de tórus, a excisão de alterações ou excessos de tecidos moles, as frenectomias, o aprofundamento
de vestíbulo e até a colocação de implantes são exemplos de cirurgias pré-protéticas. Com a evolução da
implantodontia e seu alto índice de sucesso, a busca por cirurgias de aprofundamento de vestíbulo tem
sido cada vez menor. No entanto, pacientes com necessidade de reabilitação total e sem condições,
principalmente financeiras, de submeter-se à cirurgia de implante são os principais beneficiados por esta
técnica cirúrgica. Este trabalho tem como objetivo realizar uma breve explanação sobre as cirurgias préprotéticas enfatizando a técnica de vestibuloplastia com relato de um caso clínico.

repercussão sobre o indivíduo, seja em virtude do comprometimento estético, funcional ou psicológico.
Dessa maneira, é muito importante a reabilitação do paciente para sua reintegração à sociedade. Para tal,
existem basicamente duas modalidades de tratamento: cirúrgico e cirúrgico-protético. Na primeira forma
terapêutica, incluem-se os enxertos ósseos, principalmente de tíbia, fíbula, calota craniana e ilíaco; já na
segunda modalidade de tratamento estão as cirurgias com finalidade de colocação de uma prótese interna.
Embora não sejam tão difundidas quanto os enxertos, as endopróteses são viáveis, principalmente nos
casos de grandes reconstruções, por conferir forma mais semelhante à original, bem como não necessitar
de acesso cirúrgico adicional como nos casos de utilização de enxertos, o que possibilita um pós-operatório
mais confortável para o paciente. Assim, nosso trabalho tem como objetivo mostrar a aplicabilidade das
próteses internas e difundir sua utilização entre os cirurgiões buco-maxilo-faciais, através de uma revisão
de literatura e do relato de caso cirúrgico-reconstrutivo no qual o paciente foi submetido a um procedimento
operatório com finalidade de fixação de uma prótese mandibular cuidadosamente confeccionada.
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O

avanço tecnológico possibilitou a obtenção de um modelo físico tridimensional através da
materialização de imagens virtuais captadas por meio de tomografia computadorizada e ressonância
magnética. Entre as diferentes técnicas de prototipagem rápida desenvolvidas apenas algumas se
consolidaram, como a Estereolitografia (SLA), Modelagem por Fusão e Deposição, e Sinterização Seletiva
a Laser.Sendo a primeira a mais indicada na odontologia. Embora seja uma técnica relativamente recente,
a prototipagem rápida vem demonstrando ótimos resultados no planejamento de cirurgias complexas,
principalmente buco-maxilo-faciais. Essas réplicas, fiéis a realidade, proporcionam ao cirurgião-dentista
uma visão clara da situação clínica, bem como auxiliam no planejamento do tratamento, sendo útil na
obtenção de dimensões precisas de uma lesão, na elaboração de guias cirúrgicos para colocação de
implantes, na confecção de endopróteses, além de sua aplicabilidade nas cirurgias ortognáticas. Pode-se
dizer que a prototipagem reduz o tempo de trabalho, minimiza o desconforto para o paciente e possibilita
resultados mais previsíveis. Assim, nosso trabalho vem por meio de uma revisão de literatura e de um
relato de caso, no qual uma prótese mandibular foi confeccionada a partir de um protótipo, apresentar a
aplicabilidade desse recurso na especialidade de prótese buco-maxilo-facial.
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O diabetes mellitus é uma desordem metabólica na qual há deficiência absoluta ou relativa da produção de

A violência dos grandes centros urbanos tem contribuído em muito para manter a elevada incidência de

insulina, causada tanto pela baixa produção desta pelo pâncreas como pela falta resistência dos tecidos
periféricos a esse hormônio, alterando dessa forma o metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas.
Varias são as alterações decorrentes deste distúrbio em indivíduos descompesados, tais como,
microangiopatias e alterações de ordem imunológica, o que interfere na cicatrização de feridas e expõe o
organismo a infecções oportunistas. Condutas odontológicas má-orientadas, principalmente no âmbito
cirúrgico, em um paciente diabético descompensado implica em grave risco à sua saúde, devido às
complicações agudas e crônicas desta doença. O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão de literatura,
abordar aspectos referentes à conduta pré-cirúrgica em pacientes portadores de diabetes mellitus que se
submeterão à cirurgia oral menor, bem como aspectos relacionados à fisiopatologia desta doença. A partir
do exposto, fica clara a importância do manejo pré-operatório em pacientes portadores de diabetes mellitus,
bem como a solicitação de avaliação e conduta médica no que se refere ao risco cirúrgico desses pacientes,
afim de que se possa evitar as possíveis complicações cirúrgicas associadas a essa desordem.

fraturas de face. São casos que devem ser tratados adequadamente para se evitar seqüelas estéticas e
funcionais e poder reintegrar os pacientes a sociedade. O presente trabalho tem por objetivo explanar
através de fotos a conduta realizada, no paciente M.A.S., 25 anos, vítima de agressão por arma branca,
foice, aproximadamente 3 horas antes de dar entrada ao hospital. Apresentava-se consciente, orientado,
eupnéico, isocórico, acianótico, deambulando, alcoolizado; negava desmaio ou episódio emético. Ao
exame físico observou-se lesão corto-contusa em: lábio superior, lábio inferior, nariz, couro cabeludo em
região parietal esquerda e em braço e antebraço esquerdo. Ao exame intra-oral observou-se lesão lacerocontusa em fundo de sulco vestibular maxilar esquerdo e gengivas livre e inserida do mesmo lado. Ao
exame da palpação observou-se crepitação e separação das corticais vestibular e palatina em bisel,
extendendo-se desde incisivo central superior esquerdo a primeiro pré-molar superior ipsilateral. Ao fim
do procedimento realizado nota-se a regularização dos componentes moles da face com considerável
melhora estética inicial.
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A atrofia óssea maxilar representa um dos principais desafios da Implantodontia moderna. Pacientes
que possuem destruição da pré-maxila e pneumatização exacerbada do seio maxilar ou que sofreram
amplas ressecções tumorais apresentam limitações quanto à instalação de implantes convencionais. O
tratamento proposto a estes pacientes geralmente seria a realização de grandes reconstruções ósseas com
uso de enxertos, tendo como áreas doadoras ossos extra-orais. Atualmente podemos contar com mais
uma opção de tratamento, as fixações zigomáticas, que tem sido utilizada nesses pacientes com uma
margem de sucesso similar à dos implantes convencionais. Esta técnica apresenta como vantagem o
menor número de intervenções cirúrgicas e um menor tempo para que a reabilitação seja viável, quando
comparada com a utilização de enxertos. No entanto, é necessária habilidade profissional, devido à maior
dificuldade de acesso cirúrgico, pouca visibilidade e à possibilidade de lesar a órbita. Este trabalho tem
como objetivo, através de uma revisão da literatura, avaliar as indicações e contra-indicações, vantagens
e desvantagens desta técnica.
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Objetivo: Relatar um caso clínico de uma criança leucoderma, sexo feminino, 6 anos de idade, encaminhada para a Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba com suspeita da Síndrome
de Pierre Robin, caracterizada pela combinação de micrognatia, glossoptose e fissura palatina. O posicionamento da língua pode obstruir a respiração, provocar dificuldades na deglutição (disfagia) e paradas respiratórias. Metodologia: Realizou-se anamnese, exame clínico, fotografias, solicitação de exame radiográfico ortopantomográfico, tomografia e encaminhamento ao geneticista. Resultados: Na
anamnese relatou-se limitação da abertura bucal e dificuldade à mastigação. No exame clínico observou-se nítida assimetria facial com desvio de mento para a direita, micrognatia, ausência de fissura
labiopalatina, ausência de alterações linguais e abertura bucal de 7 mm. No exame radiográfico
ortopantomográfico observou-se alteração óssea degenerativa do côndilo mandibular direito, desenvolvimento da dentição permanente compatível com a idade. O geneticista excluiu a relação com
alguma síndrome. A tomografia revelou sinais de anquilose articular. Conclusão: Diagnosticou-se a
anquilose da articulação temporomandibular direita com retro-láterognatia, possivelmente causada
por trauma, encaminhando a criança para cirurgia e posteriores tratamentos ortopédico funcional dos
maxilares, fisioterapêutico e fonoaudiológico.
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Os osteomas constituem tumores benignos compostos de osso compacto maduro ou medular. Geralmente,
localizados no esqueleto crânio-facial com predileção da mandíbula, podem ser classificados em: osteoma
periosteal (massa polipóide ou séssil) ou endosteal (osso medular). A maioria dos osteomas dos maxilares
ocorre em adultos jovens, sendo normalmente lesões solitárias, assintomáticas e de crescimento lento.
Radiograficamente, apresentam-se como massas escleróticas circunscritas. O tratamento, para lesões extensas
com sintomatologia e/ou comprometimento estético-funcional, consiste na excisão cirurgia conservadora.
Esse trabalho tem por objetivo relatar um caso de osteoma extenso em região de ramo mandibular direito.
Paciente apresentava sintomatologia dolorosa e aumento de volume na região referida. Após avaliação
clínica e radiográfica (radiografia panorâmica e TC de mandíbula), constatou tratar-se de osteoma periosteal. Como tratamento, realizou-se excisão cirúrgica local através de acesso extra-oral. Paciente vem
sendo acompanhado clínica e radiograficamente por mais de quatro anos sem sinais de recidiva. Por serem
lesões benignas de crescimento lento e sem potencial de transformação maligna, concluímos que para o
tratamento dos osteomas, quando necessário, deverá constituir de excisão cirúrgica conservadora.
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O

impedimento coronoidal corresponde à situação a qual o afastamento do arco zigomático priva a
mandíbula através do processo coronóide de sua correta ação, abertura e fechamento da boca. O objetivo
do trabalho é demonstrar aos cirurgiões-dentistas a reabilitação do arco zigomático através de técnica
cirúrgica. Apresenta-se o caso do paciente vítima de acidente desportivo por cotovelada chegando em
serviço de emergência, apresentando afundamento de hemiface esquerda em 1/3 médio em região de
arco zigomático, referindo dores, não havendo abertura bucal, foi solicitado tomografia computadorizada
em corte axial, apresentando afundamento do arco zigomático esquerdo. O mesmo foi submetido a redução
de fratura com proservação de 45 dias para que o osso se regenere e orientação para não descansar em
decúbito lateral esquerdo. Conclui-se com base em revisão de literatura que em casos que haja impedimento
da ação do processo coronóide por motivo de fratura do arco zigomático, o mais recomendado é a técnica
cirúrgica de redução da fratura, possibilitando assim que haja a retomada das funções normais da
mandíbula.
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A

cirurgia da ATM (articulação temporomandibular) pode proporcionar a reconstrução de ligamentos
e o reposicionamento dos discos, obtendo a máxima recuperação de função. Nos casos de degenerações
avançadas, tumores, fraturas complexas ou anquiloses da ATM, uma prótese total articular pode ser
utilizada para realizar a substituição do côndilo e da fossa articular, proporcionando o alívio imediato da
dor e a recuperação da funcionalidade da articulação. O presente trabalho tem como objetivo fazer
considerações sobre os aspectos anatômicos da ATM, tipos de próteses da ATM, componentes das próteses,
indicações, contra-indicações e possíveis complicações da cirurgia de reconstrução da ATM. Desse modo
podemos concluir que a reconstrução da ATM é mais uma solução biomecânica do que biológica para o
tratamento das enfermidades articulares graves. Sendo sempre necessário contar com um sistema eficaz
e rápido para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, que não podem se beneficiar de opções melhores.
Assim os estudos atuais se concentram em desenvolver desenhos de próteses mais modernas com melhores
medidas funcionais, com materiais de maior resistência e com superfícies que suportam melhor as cargas.
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O

Nariz é a parte do trato respiratório acima do palato duro e contém o órgão periférico do olfato. Os
traumatismos do nariz se apresentam nas formas mais variadas, desde simples ferimentos cortantes a
grandes lacerações, ou mesmo, avulsões segmentares ou totais, podendo associar-se ou não a fraturas. O
presente trabalho tem como objetivo relatar a reconstrução esteticamente e funcionalmente da fratura de
nariz junto com a adaptação da técnica de Camille Bernard para melhorar o aporte sanguíneo. Relata-se
o caso do paciente vítima de acidente ciclístico por queda, com sintomas de embriaguês, apresentando
destruição total de região tecidual media de pirâmide nasal, sendo submetido a reconstrução de pirâmide
confeccionando o tecido, já previamente debridado de acordo com a técnica de Camille Bernard fazendo
duas elipses para aumento do aporte sanguíneo, irrigando a área com heparina realizando a síntese tecidual
por planos com fios de fino porte a base de poligalactina(4.0) e náilon (5.0).O tratamento das fraturas de
nariz se baseia em reconstruí-lo estetica e funcionalmente, desobstruindo a cavidade nasal para devolver
o sentido do olfato e desobstrução das vias aéreas, usando a técnica de Camille Bernard para aumento de
aporte sanguineo.
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Palavras-chave: MUCOCELE; LESÃO; PALATO DURO

O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de um adulto, de 20 anos, leucoderma (V. S.),

A mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, causada pela ruptura do ducto salivar e derramamento

portador de lábio leporino (fissura lábio-palatina) que procurou atendimento na Faculdade de Odontologia
da UEPB apresentando grande dificuldade na alimentação, alterações na fala e voz nasalizada. A fissura
labiopalatal é ocasionada pelo não fechamento destas estruturas na fase embrionário, isto é, entre a 4ª e
a 12ª semana de gestação. Geralmente a cirurgia realizada em pacientes infantis e raros são os casos
realizados em idade adulta. Foi requisitada documentação radiográfica (panorâmica), modelos de gesso
para a confecção da placa palatina e exames pré-cirúrgicos. Na cirurgia, em ambiente hospitalar, foram
realizados os seguintes procedimentos: tampetamento do assoalho nasal, osteotomia modelante da prémaxila, confecção do sulco vestíbulo – labial e zetaplastia. Oito dias após o paciente compareceu a
clínica da FO/UEPB pra remoção da sutura, adaptação da placa palatina e recebeu recomendações para
a realização de curativos diários de contenção com micropore, por mais oito dias. Findo este período o
paciente retornou e verificou-se um processo cicatricial considerado excelente. Este tipo de cirurgia,
além de devolver a dignidade e reintegrar socialmente os portadores do lábio leporino garante o aumento
de sua auto-estima e consequentemente de sua qualidade de vida.

de mucina para o interior dos tecidos moles. A principal etiologia é o trauma local e apresenta-se
clinicamente como uma tumefação medindo cerca de de 1 ou 2 mm a vários centímetros. Acomete mais
crianças e adultos jovens devido a maior incidência de trauma nesta idade, pode ocorrer também em
neonatos e idosos. Apresenta cor translúcida azulada, são flutuantes, tem duração de dias a anos. O local
mais comum é o lábio inferior, e com menor incidência na mucosa jugal, ventre anterior da língua e no
assoalho, sendo o palato duro um local raro de aparecimento da lesão. o conhecimento a respeito dessa
lesão é muito importante para os cirurgiões-dentistas, pois o diagnóstico diferencial com outras lesões
bucais permite um tratamento adequado para o caso. Este trabalho tem por objetivo apresentar casos
clínicos sobre mucocele, seu diagnóstico e tratamento. Dois pacientes apresentando aumento de volume
em região de lábio inferior e palato com histórico de trauma na região compareceram ao ambulatório do
Hospital da Face- Recife- PE. Ao exame constatou-se lesão azulada, flutuante, tamanho aproximado de
3cm, bordos e limites regulares. Foi realizado biópsia excisional e confirmado diagnóstico clínico de
mucocele. Dessa forma, concluiu-se que a mucocele é uma lesão benigna e com bom prognóstico após
excisão cirúrgica.
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Dentre as fraturas faciais a mandibular é a mais freqüente, tendo como principais causas os acidentes
automobilísticos, esportivos, de trabalho, quedas e agressão física; anatomicamente, as fraturas de
mandíbula classificam-se como: condilares, do processo coronóide, ramo, sínfise, alveolar, de corpo e de
ângulo, sendo que, nessas quatro últimas, a linha de fratura existente pode conter elementos dentários. A
presença de dentes no traço de fratura já foi considerada como causa principal de complicações relacionadas
à natureza infecciosa, mas, atualmente, sabe-se que outros fatores atuam como desencadeadores de tais
problemáticas. Pacientes que sofrem fraturas de mandíbula nas quais existe dente envolvido na linha de
fratura, casualmente acabam por removê-lo, todavia, na maioria dos episódios, o mesmo é mantido. O
presente estudo objetiva analisar as situações onde estaria indicada a exodontia ou permanência do
elemento dentário envolvido em traço de fratura mandibular, baseando-se na literatura e na observação e
acompanhamento de casos clínicos atendidos no Hospital Regional do Agreste na cidade de Caruaru
(PE). Conclui-se que a decisão de extrair ou não o dente em linha de fratura deve estar baseada na
condição clínica apresentada, pois, se por um lado o dente não é o principal responsável pelo processo
infeccioso, por outro, o mesmo pode tornar-se quando sua extração/preservação é realizada sem critérios.
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Cistos odontogênicos são formações cujo revestimento epitelial é de origem dentária com sítios de
origem nos remanescentes epiteliais da bainha de Hertwig, da lâmina dentária e do órgão do esmalte. Os
cistos odontogênicos inflamatórios seriam os originados dos restos epiteliais de Malassez oriundos da
bainha de Hertwig. Neste caso, o paciente do sexo masculino, 11 anos, apresentou-se no Ambulatório de
Cirurgia II da UFPE. No exame radiográfico observou-se imagem sugestiva de lesão osteolítica mandibular na região dos elementos dentários 41, 43 e 44, unilocular, radiolúcida, relacionada à agenesia do
42. Foi realizada a enucleação e biópsia excisional. O acesso foi pela cortical vestibular na altura do 44.
Após a curetagem e toalete da cavidade com soro fisiológico, foi dado prosseguimento aos procedimentos
para tratamento com RTG, com membrana de cortical bovina desmineralizada (Gen-Derm) para assim,
avaliar a eficácia desta membrana biológica na estimulação de reparação óssea da ferida cirúrgica. Fezse o rebatimento de retalho e sutura com pontos interrompidos simples com fio seda. A amostra foi fixada
em formol a 10% e encaminhada ao laboratório de Patologia da UFPE, para o exame histopatológico
com hipótese diagnóstica de cisto primordial ou ceratocisto. O exame revelou cordões de epitélio
odontogênico permeando um tecido conjuntivo infiltrado por células inflamatórias predominantemente
linfoplasmocitárias e inúmeros vasos hiperemiados, diagnosticando cisto odontogênico inflamatório.
Após 6 meses de proservação, constatou-se grande concentração de tecido ósseo neoformado.
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Introdução: As deformidades dentofaciais freqüentemente provocam transtornos, principalmente quando
ocorrem em pacientes que já completaram o seu crescimento.Para permitir uma correta relação entre os
elementos dentários e suas bases ósseas em pacientes com discrepância transversa maxilo-mandibulares, a
expansão rápida cirurgicamente assistida tem demonstrado resultados satisfatórios como método auxiliar
no tratamento ortodôntico.A expansão rápida da maxila é um procedimento cirúrgico que proporciona o
aumento e diâmetro do arco maxilar em função a atresia em relação ao antagonista.A incidência desta
deformidade está em torno de 8% a 18% dos pacientes que procuram tratamento ortodôntico.A sua etiologia
é multifatorial, incluindo defeitos congênitos, de desenvolvimento,traumático e fatores iatrogênicos.Objetivo:
O presente trabalho tem como objetivo descrever um relato de um caso clínico de atresia maxilar. Breve
relato do caso: Paciente leucoderma,gênero feminino,30 anos de idade,procurou o serviço de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-facial do Hospital Santa Efigênia de Caruaru,como queixa principal de
deficiência maxilar.Conclusão: O procedimento cirúrgico teve como resultado satisfatório.
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A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) é uma condição pouco freqüente, que resulta da
inflamação, com calcificação e posterior ossificação da articulação, causando a rigidez denominada
anquilose. Como sinais primordiais desta afecção, pode-se observar limitação no movimento de abertura
bucal, podendo ser parcial ou totalmente inexistente. O tratamento da anquilose da ATM é eminentemente
cirúrgico e consiste na remoção da massa óssea anquilosada, sendo esse um procedimento realizado
eminentemente sob anestesia geral. A impossibilidade de visão direta da glote em paciente com anquilose
da ATM é um problema para o anestesiologista, que dispõem de métodos alternativos para o manejo das
vias aéreas desses pacientes e são eles: intubação assistida por broncofibroscópio, intubação “as cegas”,
intubação retrógrada e traqueostomia. Assim o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura
dos possíveis métodos de intubação em pacientes portadores de anquilose de ATM, analisando as
particularidades pertinentes a cada método. O anestesiologista, deve assim, orientar a conduta anestésica
de acordo com o grau de comprometimento do paciente, sendo a intubação assistida por broncofibroscópio
considerada padrão ouro nesses casos, por possibilitar a visualização da faringe, facilitando a introdução
do tubo, sem molestas cirúrgicas.
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O traumatismo facial é considerado um problema de jovens da área urbana, por estar relacionado a
acidentes automobilísticos, acidentes desportivos, agressões físicas, acidentes domésticos e trabalhistas.
Devido a sua localização e projeção no complexo maxilofacial, o osso zigomático apresenta elevado
índice de fratura comparando-o às demais fraturas dos ossos da face. O complexo zigomático é elemento
essencial na configuração da face, uma vez que se constitui em uma das principais estruturas formadoras
do terço médio facial, sendo importante na biomecânica onde desempenha papel fundamental na absorção
e escoamento das forças mastigatórias através dos pilares de reforço e sustentação. O diagnóstico de
fratura do osso zigomático é realizado com base na história do paciente e no exame clínico, complementado
pelo exame radiográfico. Nas fraturas de zigoma, arco zigomático e complexo naso-orbitoestimiodal, o
tratamento visa basicamente a restauração das funções ocular, nasal e mastigatória e estética facial. O
presente trabalho ter como objetivo relatar uma série de casos tratados no Hospital da Restauração e
realizar análise crítica sobre as formas de tratamento disponíveis, enfatizando os acessos cirúrgicos e
sistemas de fixação interna adequada.
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A plagiocefalia resulta da fusão unilateral prematura (a junta lateral) das suturas coronal ou lambdoide.
É um trastorno caracterizado por uma distorsão assimétrica (aplastamento lateral) do crânio. Observa-se
orelhas desalinhadas, assimetria facial e abombamento da frente em pacientes portadores da cranioestenose.
O Paciente EDS, 10 meses, sexo feminino, residente no sitio cachoeirinha em Tenório-RN, compareceu
ao posto de saúde sendo então encaminhado ao cirurgião buco-maxilo-facial e ao neurologista, os quais
realizaram os exames fisicos pertinentes, observando assimetria da face, com proeminência do hemicrânio
direito, e assimetria auricular e ocular. O trabalho objetivou mostrar como proceder no diagnóstico do
caso, bem como o melhor tratamento a se eleger. Foi realizada tomografia computadorizada (CT) de
crânio que mostrou uma elevação lateral superior da órbita (sinal do “Arlequim”) e desalinhamento da
sutura coronal confirmando o diagnóstico de cranioestenose. A paciente foi submetida a cirurgia onde
realizou-se craniotomia com intuito de corrigir a cranioestenose, seguido de uma osteotomia periorbitária
com enxerto frontal.
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O osso frontal é um osso que participa da transição entre a face e o crânio, é um osso impar, pneumático
de anatomia simples e robusta, que protege a região anterior do cérebro e participa funcional e esteticamente
na constituição da face. A sua posição favorece esta estrutura óssea a diversos tipos de injúrias, seja
agressão física, acidentes automobilísticos, desportivos ou dentro do âmbito doméstico. As variações
anatômicas que temos em seu seio pneumático, diferem de indivíduo para indivíduo, esta peculiaridade
que existe em quase todos os ossos da face é o que pode favorecer a fratura de sua parede anterior, foco
de nosso trabalho. Existem pacientes que apresentam um seio frontal mais pneumatizado que outros, e
isso os deixa mais susceptíveis às fraturas. Apresentamos um caso de um paciente que procurou o nosso
serviço vítima de um acidente desportivo, apresentando fratura de parede anterior de osso frontal, além
de lesões adjacentes, como fratura dos ossos próprios do nariz e do osso zigomático. Optamos por uma
abordagem bicoronal expondo o osso frontal por inteiro até o seu rebordo supra-orbitário. Os fragmentos
foram reduzidos e fixados com mini-placas do sistema 1.5. O paciente apresentou pós-cirúrgico excelente
com manutenção do contorno frontal sem queixas estéticas ou funcionais.
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O traumatismo dentário é um problema que pode ocasionar perdas dentais irreparáveis e que por isso
deve ser considerado um problema importante devido ao seu alto impacto na qualidade de vida das
pessoas em termos de desconforto físico, psicológico e social. O presente estudo tem como objetivo
demonstrar que a Odontologia pode satisfazer os anseios dos pacientes em receber trabalhos, quase
sempre imperceptíveis, com a utilização de materiais mais estéticos e procedimentos conservadores através
de um relato de caso. Paciente de 37 anos, deu entrada ao ambulatório de Dentística Restauradora II da
UFS apresentando fraturas classe IV do tipo III na ud. 11 e tipo V na ud. 21. No procedimento, foi
realizada a seleção da cor, isolamento absoluto, preparo do remanescente dentário em bisel,
condicionamento com ácido fosfórico a 37%, por 30 segundos, colocação de dupla camada de adesivo
dentinário multibond e inserção da resina composta Z 350, pela técnica incremental. O procedimento
teve início na unidade 11 por apresentar um ângulo incisal intacto, sendo esse, o parâmetro para
reconstrução do 21. Ao retornar para a execução do acabamento e polimento, o paciente relatou aumento
da auto-estima e satisfação física e psicológica, demonstrando assim a eficácia do tratamento na melhoria
de vida. Diante disso, a Odontologia extrapolou a sua finalidade curativa e de restabelecer a funcionalidade
do órgão mastigatório.
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O esmalte dental é uma estrutura mineralizada, composto por 96% de material orgânico e 4% de matriz
orgânica e água. A hipoplasia do esmalte ou amelogênese imperfeita é uma formação incompleta desta
parte mínima. É decorrente de uma lesão nas células formadoras do esmalte, conseqüentemente, não
haverá uma formação completa desta estrutura, acarretando em mudanças clínicas e histológicas no
esmalte dental. Um paciente adulto, sexo masculino, compareceu à clínica de odontologia do cesmac
com alteração no esmalte dental, acometendo os elementos anteriores superiores e inferiores, de canino
a canino, conseqüentemente, com alteração de estética. Foi então, relatado pelo mesmo, que havia sofrido
uma queda quando criança ocorrendo um trauma nos dentes decíduos. Quando os elementos permanentes
erupcionaram apresentaram-se com má formação do esmalte na vestibular e conseqüente alteração de
forma e cor nesses defeitos. Após realizada a anamnese completa, optou-se por realizar facetas parciais
utilizando resinas compostas microhíbridas e microparticuladas, devolvendo a estética e satisfação ao
sorriso do paciente. O objetivo da execução de facetas diretas com resina composta, foi devolver a
estética do paciente através de um procedimento mais barato, eficaz e mais rápido em ralação a trabalhos
com facetas indiretas.
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O

traumatismo dentário representa uma lesão de extensão, intensidade e gravidade variáveis, de origem
acidental ou intencional, causada por forças que atuam no órgão dentário. Os traumas dentários incluem
desde uma fratura coronária até uma avulsão dental. A avulsão consiste no deslocamento total do dente
para fora de seu alvéolo. Este tipo de trauma atinge principalmente o sexo masculino na faixa etária entre
7 e 11 anos. É uma ocorrência traumática de grande incidência e importância pela questão funcional e
estética do dente afetado, que necessita de uma conduta terapêutica adequada: o reimplante, o mais
rápido possível. Embora o reimplante seja a melhor opção de tratamento, estudos demonstram que essa
terapia não representa 50% de sucesso nos tratamentos realizados. O sucesso desta técnica está diretamente
relacionado ao tempo que o dente permaneceu fora do alvéolo,meio de estocagem,estado de
comprometimento pulpar,tipo de esplintagem usada,idade do paciente, elemento afetado e estágio de
desenvolvimento radicular.Este trabalho apresenta o caso de um paciente do sexo masculino,9
anos,atendido no Curso de Especialização em Odontopediatria da EAP/ABO-PE,cujo reimplante do
elemento dental 11 foi realizado cerca de dois meses antes do atendimento no curso.Havia sinais clínicos
e radiográficos de reabsorção radicular,sendo a conduta preferível para o caso exodontia do elemento e
confecção de prótese adesiva.
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Devido a inovações de materiais e técnicas odontológicas, na atualidade, é possível a realização de

crescente valorização da estética imposta pela sociedade, tem feito com que inúmeros pacientes
cheguem ao consultório odontológico em busca de restaurações imperceptíveis. Tendo isso em vista, o
cirurgião-dentista deve lançar mão das resinas compostas e técnicas adesivas. Além disso, dentes com
ampla destruição tornam a confecção de restaurações diretas trabalhosas, indicando uma restauração
indireta. O desenvolvimento de novas técnicas e sistemas para restaurações indiretas, visa minimizar
algumas desvantagens das resinas compostas convencionais, de modo a que permitam controlar a contração
de polimerização, minimizando os seus efeitos como as microfraturas da estrutura dentária, a fenda
marginal e suas conseqüências, bem como possibilitar uma melhor devolução da forma perdida pelo
elemento dentário.. As técnicas indiretas permitem uma polimerização mais uniforme de toda a resina,
melhorando as suas propriedades mecânicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é, através de um
relato de caso clínico, descrever a técnica da restauração indireta em dentes posteriores com resina
composta através da utilização de foto e termo-ativação, possibilitando uma alternativa de baixo custo,
na clínica de Dentística 2 da UFPE.

procedimentos estéticos não-invasivos que visem à obtenção de um sorriso harmônico, seguindo o padrão
da estética dentária ditado pela mídia. Nesse contexto, a realização de reanatomizações dentárias através
do uso de resinas compostas diretas e clareamentos dentários estão dentro dos tratamentos mais realizados
na busca da resolução desses problemas. O objetivo desse relato é apresentar um caso clínico de um
paciente, sexo masculino, que procurou o setor de Dentística da UFPB 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, seguido pela reanatomização dos dentes
conóides (com resina composta direta). Essa técnica procedeu-se através de uma guia palatina de silicone, obtida após enceramento progressivo em modelo de gesso. Por fim, conclui-se que a associação de
procedimentos estéticos são de suma importância na obtenção de dentes bonitos, alinhados e harmônicos.
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A

presença de dentes escurecidos, a perda de estrutura dental em função de trauma e o desenvolvimento
de lesões cariosas em dentes anteriores refletem-se no sorriso, causando transtornos funcionais e
emocionais. Por várias dessas razões, a Odontologia vem avançando através de sistemas adesivos
dentinários associados às resinas compostas. A eficiente capacidade seladora, a alta adesão e as
propriedades físicas e mecânicas específicas e apropriadas são motivos que fazem dessa associação um
sucesso e o material de primeira escolha para o tratamento restaurador quando se procura resultado
estético. Sendo assim, o presente trabalho realizado por meio de uma revisão de literatura tem o intuito
de analisar o efeito estético favorável, satisfatório e imediato das resinas microhíbrida e nanoparticulada
em restaurações de dentes posteriores e anteriores, demonstrando que esse material preserva eficazmente
estrutura dental hígida, além de ter menor custo para o paciente.
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A resina composta evoluiu muito de 1955 até os dias atuais, sendo cada vez mais difundida no meio
odontológico como material de escolha até mesmo em dentes posteriores, devido às suas propriedades
estéticas e conservadoras. Contudo, para que haja sucesso, é necessário seguir todo um protocolo clínico
minucioso e uma técnica adequada que visa à minimização das falhas e maior longevidade das restaurações.
Esse trabalho tem por objetivo, através de uma revisão de literatura, apresentar os principais fatores que
levam às falhas nas restaurações em resinas compostas em dentes posteriores bem como técnicas
alternativas que permitem uma maior durabilidade da restauração. Um dos fatores bastante importante é
a contração volumétrica que esse material sofre durante o processo de polimerização resultando na
formação de fendas marginais, levando a uma sensibilidade pós-operatória, cáries secundárias e
manchamento marginal. Com a finalidade de minimizar a contração de polimerização, salienta-se o uso
de baixas intensidades de luz durante a polimerização objetivando prolongar a fase pré-gel e o uso da
técnica incremental com o propósito de reduzir o Fator C. A polimerização pela técnica do pulso tardio
pode resultar em um melhor vedamento marginal na restauração. Também podem ser usadas resinas com
menor módulo de elasticidade e menor potencial de contração.
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Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de prevenir ou diminuir a microinfiltração marginal
em restauração de dentes posteriores de classe II e V. A contração dos materiais restauradores leva muitas
vezes a falha no desenvolvimento da técnica de restauração dos dentes posteriores. Essas falhas acarretam
fendas e podem causar sensibilidade pós-operatória, invasão bacteriana e cárie secundária. A base estendida
que usa o ionômero de vidro tem se mostrado bastante eficiente para amenizar essa problemática, muitos
estudos comprovam que o uso de ionômero de vidro para forramentos além de proteger o complexo
dentinopulpar protege também contra estímulos agressivos dos materiais restauradores, liberando flúor e
também minimizando a microinfiltração em restauração de resina composta. Em um outro trabalho,
avaliou-se a micrinfiltração em restaurações MOD, observaram que, quando o ionômero era aplicado até
a parede gengival, a infiltração marginal era menor do que quando era aplicado apenas na parede axial.
Sendo assim recomendada o emprego de bases cavitária estendidas nas margens cervicais de restaurações
classe II a fim de minimizar a infiltração marginal sendo o ionômero de vidro, compômero e resina flow
os materiais indicados, respectivamente de acordo com o estudo.O objetivo do trabalho é apresentar a
técnica da base estendida como um aliado na prevenção da microinfiltração e da cárie secundária.
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A esplintagem ou contenção dentária pode ser realizada como um tratamento de caráter provisório ou
definitivo em dentes com perda óssea e que apresentem elevado grau de mobilidade. O presente trabalho
tem como objetivo relatar um caso clínico de uma contenção periodontal, realizada em paciente D. L. L.,
sexo feminino, 49 anos de idade, a qual procurou a Clínica de Dentística II da Universidade Federal da
Paraíba, por encaminhamento da Clínica de Periodontia. A contenção dos elementos 33 ao 43 foi indicada
na fase inicial do tratamento com o objetivo de conter o trauma da realização do tratamento periodontal
e ao mesmo tempo promover estabilização dos dentes envolvidos, uma vez que os mesmos apresentavam
inserção óssea reduzida decorrente da doença periodontal. Este trabalho descreve a contenção pela técnica
adesiva, através da associação da tira de fibra de vidro (Interlig) com resina composta fluída (Natural
flow) e micro-híbrida (TPH Spectrum). Após a esplintagem foi realizado ajuste oclusal, acabamento e
polimento criterioso e orientação do paciente quanto à higienização da região. Com isso podemos concluir
que a contenção de dentes periodontalmente abalados é de grande valia para a sua conservação na cavidade
oral e manutenção da função.
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Os retentores intra-radiculares são frequentemente utilizados em dentes tratados endodonticamente e
com extensa destruição coronária para proporcionar retenção à futura restauração. Para que seja garantida
a longevidade do procedimento restaurador e sucesso clínico do tratamento é necessária uma série de
pré-requisitos biomecânicos a serem analisados, tais como comprimento, quantidade de estrutura dental
remanescente, diâmetro, forma dos retentores, agentes de cimentação e a distribuição de força à raiz do
dente. Diante da variedade de materiais odontológicos, que estão diretamente relacionados com a indicação
de cada tipo de pino intra-radicular, o objetivo deste trabalho foi instruir parâmetros clínicos que possam
orientar nas decisões do profissional. Baseado em revisões sistemáticas e estudos clínicos publicados,
realizou-se então, uma avaliação crítica dos vários fatores que podem interferir no prognóstico do elemento
dentário que recebe um retentor intra-radicular.
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A Odontologia Estética é vista atualmente como um tópico de interesse em todo o mundo, quer seja
pelos pacientes, quer pelos profissionais que se dedicam à Odontologia. Dentro dos ramos da Odontologia
Estética, o clareamento dentário tem adquirido popularidade e maior aceitação na última década, devido
às normas técnicas que surgiram como opção aos métodos convencionais. O clareamento dental
intracoronário é um procedimento muito utilizado e que tem mostrado resultados bastante satisfatórios
ao longo do tempo. Todavia, o aparecimento de reabsorções cervicais após a realização deste, causa
grande inquietação entre os profissionais, principalmente por desconhecer a real causa desta patologia.
Muitas hipóteses foram levantadas para tentar explicar esse processo, embora nenhuma delas tenha sido
totalmente comprovada. Dentre estas, podemos citar o histórico prévio de traumatismo, a utilização de
fonte de calor para catalisar a reação de clareamento, a passagem dos agentes clareadores para o meio
externo radicular e até mesmo a infecção dos túbulos dentinários recém abertos por este processo. O
objetivo deste trabalho é avaliar as possíveis causas da reabsorção radicular externa provocadas pelo
clareamento. Conclui-se que para que a reabsorção interna seja evitada é necessário que a barreira intraradicular seja feita.
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A odontologia estética tem se tornado muito importante nos dias atuais. A aceitação das resinas compostas

A perda de um elemento dental anterior traz sérias implicações ao paciente, além da questão estética,

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.

pode acarretar modificações nas posições dos dentes contíguos e antagonistas ao espaço edêntulo
(giroversão, migração e extrusão), além de reabsorção do osso remanescente e alterações dos tecidos
moles adjacentes. Para realizar um tratamento adequado, vários fatores devem ser considerados, como as
condições bucais do paciente, sua expectativa em relação ao tratamento, bem como o tempo e custo do
tratamento. A introdução da tecnologia das fibras de reforço na Odontologia permite a confecção de
próteses parciais provisórias fixas que oferecem bom resultado estético, com execução simples, baixo
custo, resistência aceitável e minimamente invasiva. Não obstante a esse fato, a utilização das fibras de
reforço ganha cada vez mais relevância, propiciando um bom prognóstico quando corretamente indicada.
Este trabalho descreve um caso clínico onde se relata esta técnica para a reposição de um incisivo lateral
superior esquerdo, utilizando-se resinas compostas associadas a fibras de reforço, discutindo as vantagens,
limitações e implicações deste procedimento.
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O primeiro sinal clínico do aparecimento da cárie dentária é o aumento de microporosidades no esmalte,
que após constantes desmineralizações, sobrepondo ao processo de remineralização, podem aumentar
em tamanho e volume de tal forma que este tecido dental desmineralizado sofra um colapso, formando
uma cavidade. Esse processo de desmineralização é lento e pode ser reversível antes da cavitação, sendo
que o diagnóstico clínico correto e precoce diminui os riscos de um tratamento restaurador. No entanto,
existem lesões que não são detectadas através do exame clínico rotineiro, pois apesar de não se
apresentarem cavitadas ao nível de esmalte dental, promovem extensa destruição dentinária. Essas lesões
cariosas são denominadas de “cárie oculta”. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo através
de uma revisão da literatura abordar os métodos de diagnóstico e condutas terapêuticas mais eficazes
com relação a esse tipo de lesão. Destacando ainda a importância da radiografia interproximal como
rotina no consultório odontológico, prática muitas vezes desmerecida por muitos profissionais, e que é
de fundamental relevância para o diagnóstico precoce dessa lesão.
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A preocupação com a aparência e a importância de um sorriso atrativo está bem estabelecida na sociedade
moderna. As facetas diretas de resina composta têm sido uma alternativa rotineiramente utilizada na
clínica odontológica quando há a necessidade de se restaurar dentes anteriores com alteração de cor ou
forma anatômica. O cirurgião-dentista deve realizar um correto diagnóstico e plano de tratamento para
confecção das mesmas. Além de devolver, ou mesmo, permitir uma nova aparência aos pacientes é uma
técnica bastante simples de ser executada, com menor custo para o paciente e podendo ser realizada em
uma única sessão. A faceta direta de resina composta consiste do recobrimento estético direto (feito no
consultório) com resina sobre a face externa dos dentes. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão
de literatura a respeito da facetas diretas de resina composta, bem como suas indicações, vantagens,
desvantagens além de um protocolo clínico acerca de pesquisa na BVS, livros e periódicos especializados.
Os pacientes vêm buscando as clínicas odontológicas com a finalidade de solucionar alterações estéticas,
e as facetas diretas de resina composta permitem obter resultados bastante satisfatórios.
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Definida como uma dissolução superficial dos tecidos duros dentários por ácidos sem o envolvimento
de microorganismos, a erosão dentária pode ser causada por uma série de fatores extrínsecos e intrínsecos.
O quadro está relacionado a uma ingestão freqüente de alimentos ácidos ou à exposição aos produtos
estomacais resultado de vômitos e/ou regurgitações freqüentes. Como conseqüências desse tipo de
problema, os pacientes podem apresentar: hipersensibilidade dentinária, exposição pulpar, diastemas,
bordas incisais finas ou fraturadas, perda de dimensão vertical, proeminência das restaurações de
amálgama, pseudomordida aberta e comprometimento estético. O objetivo deste trabalho é fazer uma
revisão de literatura, possibilitando a compreensão da etiologia e do desenvolvimento da erosão ácida,
assim como orientar os profissionais a realizar a sua prevenção e monitorização como estratégias essenciais
destinadas a manter a saúde oral. Ciente de que a educação dos pacientes sobre as causas e a prevenção
da erosão dentária é essencial para impedir a sua progressão, se faz necessário que o cirurgião dentista
esteja habilitado a diagnosticar e iniciar um coerente aconselhamento preventivo o mais precoce possível.
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A linha de sorriso se analisa pela exposição dos dentes anteriores durante o sorriso. A qualidade de
exposição dental e gengival na região antero-posterior permite a identificação de três tipos de linhas de
sorriso: baixa, media e alta. Um sorriso agradável pode ser definido como aquele que expõe completamente
os dentes superiores, aproximadamente 1mm de tecido gengival, além de algumas particularidades como:
margens gengivais simétricas, zênites regulares, papilas presentes, ausência de alterações gengivais e
cristas edêntulas normais. A exposição de uma faixa de tecido gengival com excesso de 3 a 4mm(sorriso
gengival) é considerado esteticamente desagradável por muitos. Um lábio superior delgado,
hipermotilidade labial, erupção dental passiva alterada, entre outros, são fatores que tanto individualmente
como combinados podem provocar excessiva visibilidade do tecido mole.O presente trabalho através da
realização de um caso clinico, visa apresentar as possíveis análises feitas da linha do sorriso dental e
gengival do paciente, e os tratamentos pertinentes para se restabelecer a simetria e harmonia facial.
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A Amelogênese Imperfeita corresponde a um distúrbio dental de caráter hereditário resultante de uma
lesão aos ameloblastos durante o período de desenvolvimento dos dentes. A insuficiência de esmalte
torna os dentes extremamente sensíveis aos estímulos, mas o mais evidente dos transtornos causados por
esse distúrbio é sem dúvida, o comprometimento estético, que pode trazer sérios problemas psicológicos
aos pacientes. Alguns profissionais ainda adotam a conduta cirúrgica como meio terapêutico para a
Amelogênese Imperfeita, uma vez que, ou desconhecem a patologia ou simplesmente negligenciam o
fato. Com a evolução da Odontologia Restauradora, e em particular, com o surgimento de materiais e
técnicas restauradoras adesivas, uma gama maior de alternativas tornou-se disponível quanto à resolução
de casos clínicos onde a estética é o principal fator envolvido. O presente trabalho se propôs a uma
discussão quanto à forma de tratamento empregada para a Amelogênese Imperfeita, relatando através de
um caso clínico o uso de material restaurador conservador como os adesivos e as resinas compostas.
Esses materiais, associados a uma higiene oral satisfatória compreende o método mais coerente indicado
para restabelecer e recuperar a estética, a funcionalidade e a auto-estima dos pacientes, preservando ao
máximo a estrutura dentária.
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As facetas são consideradas procedimentos restauradores conservadores. Sua confecção é através de
uma ou mais camadas de resina composta sobre a superfície vestibular, proporcionando coloração e
estética. São indicadas para reparação de alteração de cor; escurecimento por tratamento endodôntico;
estética comprometida por muitas restaurações entre outras. Pacientes fumantes e que ingerem substâncias
corantes; tenham hábitos para-funcionais; má higiene bucal e alto risco à cárie, não estão muito indicadas.
A reprodução da forma, textura, contorno e cor dependem da habilidade profissional e da técnica operatória,
sendo a seleção da cor de acordo com terços cervical, médio, e incisal. O preparo, segue o limite cervical,
podendo estender-se subgengivalmente 0,1 a 0,3mm, e cria-se sucos de orientação vestibular, de até
2mm, até a canaleta cervical, respeitando as curvaturas dental. Após o preparo, faz-se a sequência
restauradora correta com condicionamento e adesivo, para inserir a resina. O acabamento e polimento
devem ser feitos numa segunda sessão. Então, para se obter resultados satisfatórios, o profissional deve
saber indicar corretamente o procedimento, conhecer o material, suas propriedades e, principalmente, a
técnica de execução. Com isso, promoverá uma melhora significativa na estética, garantindo maior
satisfação por parte do paciente.
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O

tratamento estético das manchas brancas fluoróticas, por desmineralização ou pós-tratamento ortodôntico,
hipoplasia localizada e hipoplasias idiopáticas pode ser instituído pela técnica da microabrasão do esmalte.
Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de relatar um caso clínico de mancha fluorótica tratada pela
técnica da microabrasão do esmalte associada à aplicação de resina microparticulada. Paciente L. R. C.,
sexo feminino, 15 anos, compareceu à clínica de Dentística Clínica 2 da UFPB, queixando-se do aspecto
estético do elemento 21, devido a presença de uma mancha branca. A paciente relatou que residiu até os 7
anos de idade em São Paulo, onde consumia água fluoretada. Após exames semiotécnicos, diagnosticou-se
a mancha fluorótica. Para o tratamento foi indicada a técnica da microabrasão do esmalte com pasta abrasiva
da marca Whitness RM® (ácido clorídrico a 12% e carbeto de silício). Foram feitas aplicações do produto
de forma manual, com espátulas de plástico e madeira, e instrumentos rotatórios em baixa rotação. Após o
microabrasionamento remaneceu uma depressão na superfície do esmalte devido à profundidade da mancha,
onde foi feito um procedimento cosmético com resina composta microparticulada. Conclui-se assim, que o
uso da microabrasão associada à resina composta microparticulada é eficaz para o tratamento de manchas
fluoróticas, restabelecendo satisfatoriamente a estética dental.
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Os conceitos atuais de estética têm no sorriso um sinal de beleza e saúde, exercendo papel fundamental
dentro de um contexto social, profissional e psicológico do indivíduo. Desta forma, tratamentos clareadores
é um meio rápido, econômico e conservativo de restaurar a estética, porém inviabiliza a troca de
restaurações estéticas deficientes na mesma seção. Este trabalho tem como objetivo revisar os estudos
que vem sendo realizados com enzimas que possibilita a troca imediata de restaurações pós-clareamento.
A impossibilidade de troca se da devido na perda de adesividade no período de 7-21 dias resultante do
oxigênio residual devido à decomposição dos agentes clareadores (peróxidos), armazenado nos tecidos
dentais inibe a completa polimerização do compósito, modificando a qualidade e características da camada
híbrida e ainda causando a formação de pequenas bolhas, o que dificulta o escoamento e impede a
polimerização. Este fato causa desconforto ao paciente que necessite de refazer as restaurações estéticas
após o clareamento. Assim concluímos segundo estudos, a comprovação da eficácia da enzima catalase
e do ascorbato de sódio em acelerar a liberação deste oxigênio e que estas são de importância para a
ampliação de técnicas benéficas que trazem resultados imediatos após a sua aplicação.
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O procedimento clínico em um meio livre de umidade, devidamente asséptico para o tratamento dentário
e inserção dos materiais restauradores, tornam o isolamento do campo operatório uma prática indispensável
em muitas intervenções odontológicas, por isso, este estudo visa revelar a importância desse conjunto de
procedimentos (desde os modos de realizá-los até suas vantagens e contra-indicações). A revisão da
literatura e a observação prática das técnicas de isolamento realizadas em alguns consultórios na cidade
de Caruaru (PE) constituíram o modo de realizar este trabalho. Nota-se que, tanto alguns pacientes
quanto alguns profissionais, preferem fazer uso do isolamento relativo ou de uma forma inadequada do
modo absoluto; os primeiros por sentirem-se desconfortáveis com o isolamento absoluto, já os dentistas
por falta de treinamento adequado durante a graduação ou para agilizar o término do procedimento. A
necessidade de se ter o domínio quanto à indicação e realização do isolamento do campo operatório leva
à conclusão de que a adoção correta do isolamento relativo (diminuindo a desidratação dentária) e,
especialmente, do isolamento absoluto, somente trará benefícios ao profissional, visto que ainda, neste
último, pode-se promover melhor acesso e visibilidade ao campo operatório, auxílio no controle de
infecção, além de evitar que o paciente aspire ou degluta instrumentos, material restaurador, entre outros.

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – Jan. 2008

A artrite é uma doença crônica, auto-imune e sistêmica, cuja principal característica é a inflamação
articular persistente, que desencadeia um processo de erosão de cartilagens, ossos e ligamentos. Devido
a seu alto índice de prevalência, esta condição possui grande importância para a sociedade, mas ainda
não há um tratamento único eficaz. Como alguns tipos de artrite são freqüentes na articulação temporomandibular (ATM), se faz interessante conhecer a influência dessa patologia na saúde bucal. O presente
trabalho tem por objetivo revisar a literatura acerca da artrite e apresentar as manifestações orais
encontradas em pacientes portadores desta doença, principalmente aquelas associadas à ATM. Assim, o
dentista assume um papel fundamental dentro da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde no
diagnóstico e tratamento de tal desordem. Landré-Beauvais (1800) foi o primeiro a identificar a artrite
reumatóide, que posteriormente foi diferenciada da febre reumática, gota e osteoartrite. Garrod (1876)
descreveu e publicou foto de um menino com Artrite Reumatóide Juvenil. O primeiro relato geral da
doença foi publicado por Diamantberger (1891), que ressaltou o acometimento da ATM. Sir George
Frederic Still (1896) publicou a descrição de 19 casos da doença. Após os estudos de Still, o interesse
pela artrite foi obscurecido por outras doenças, o que perdurou até o término da Segunda Guerra Mundial,
quando o interesse foi retomado. O acometimento da ATM, em virtude desta apresentar funções essenciais
no nosso organismo, pode ter grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos. Portanto, o
conhecimento adequado da artrite e seu diagnóstico precoce são importantes para a prevenção de
conseqüências danosas inclusive na saúde bucal.
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Sintomas otológicos fazem parte das queixas dos pacientes com disfunções temporomandibulares

Este estudo teve como objetivo avaliar através das fichas clínicas e radiográficas, a prevalência de

(DTMs). O objetivo deste trabalho é verificar através de uma revisão da literatura a relação entre sintomas
otológicos em pacientes com DTMs. Foi observado que os sintomas mais encontrados são: zumbido,
hipoacusia, hiperacusia, vertigem, otalgia e plenitude auricular. Várias teorias tentam explicar a relação
entre estes sintomas e as DTMs, dentre elas temos a proximidade anatômica dos componentes da orelha
com a região da ATM, a origem biológica similar entre a mandíbula e os ossículos da orelha, compressões
nervosas por distalização condilar, entre outras. A fonte de dor nas DTMs pode proceder dos músculos
(masseter, esternocleidomastoideo), ligamentos e fáscias, representada por estiramentos, contração forçada
ou mantida, hiperemia e isquemia, traumas e outros fatores inflamatórios. A dor pode ser referida, sendo
muito comum na região auricular e a base anatômica para esta condição é a rica inervação da orelha.
Com relação ao diagnóstico, é essencial distinguir os sintomas otológicos da DTM de outras patologias
otológicas, tendo em vista que duas doenças podem coexistir como relatadas em muitos artigos. Concluise que há uma incidência alta de sintomas otológicos em pacientes com DTM e que se faz necessária
avaliação otorrinolaringológica em todos os pacientes que os apresentarem.

reabsorção interna nos dentes anteriores permanentes dos pacientes atendidos na clínica de Especialização
de Endodontia da UFPE relativos ao período de setembro de 2001 a junho de 2007. Foram analisados
888 prontuários provenientes dos arquivos da clínica. Destes 232 eram referentes a dentes anteriores.
Desta forma, observou-se radiograficamente a presença de reabsorção e sua localização. Os resultados
obtidos demonstraram que a reabsorção interna foi prevalente em 2,16% dos casos, sendo 40% localizados
na região coronária, 20% na região radicular e 40% em ambas as regiões. Com isso, concluímos que
apesar de ser uma patologia de incidência baixa, é importante para o especialista conhecê-la, fazendo um
bom diagnóstico e planejando um tratamento adequado para a situação, visto que a negligência a um
caso de reabsorção interna em dentes anteriores permanentes poderá culminar na perda do elemento
dentário, causando alterações funcionais e estéticas ao paciente.
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As Desordens temporomandibulares (DTMs) são distúrbios dolorosos orofaciais, verificados em 40 a
60% da população, especialmente mulheres entre 20 e 45 anos de idade. Os principais sintomas podem
ter origens neurológicas, anatômicas, ortopédicas, reumatológicas, glandulares e vasculares. O tratamento
preconizado tem sido o de natureza multidisciplinar, fundamentado na educação do paciente, terapia
oclusal e agentes farmacológicos. O presente trabalho objetiva verificar a freqüência de atendimentos,
principais queixas, possíveis origens e condutas terapêuticas constatadas e adotadas nos portadores de
DTMs, por 36 Cirurgiões dentistas da cidade do Recife. Constata-se que todos os entrevistados atendem
portadores do quadro, destacando-se em 56% entre 1 e 6 atendimentos ao mês. A dor (40,2%), alterações
dentais e oclusais (21,9%) e alterações articulares (22,7%) são as principais queixas dos pacientes relatadas
pelos profissionais. As principais origens do distúrbio verificadas foram músculo-articulares (50,7%),
multifatorial (22,5%) e oclusais (21,1%). Dentre os principais tratamentos preconizados verifica-se o
medicamentoso (20,7%), fonoaudiológico e fisioterapêutico (17,1%), placas miorrelaxantes (15,5%) e
ajuste oclusal (14%). Destaca-se a importância do conhecimento das características e manejo do quadro,
bem como o atendimento multiprofissional aos portadores destes distúrbios.
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O bruxismo é uma parafunção caracterizada pelo contato não-funcional dos dentes, que pode ocorrer de
forma consciente ou inconsciente, manifestando-se pelo ranger ou apertar dos mesmos. Quando exacerbada
pode levar a um desequilíbrio fisiopatológico do sistema estomatognático. Sua etiologia é complexa e
fatores psicossociais podem estar relacionados ao desenvolvimento e gravidade do bruxismo. O presente
trabalho teve como objetivo identificar, através de uma revisão sistemática da literatura, quais os fatores
envolvidos na gênese do bruxismo. Realizou-se uma pesquisa eletrônica às bases de dados MEDLINE e
LILACS, no período de 2000 a 2007, utilizando-se como descritor de assunto “bruxismo”. Foram
encontrados na base 426 artigos onde foram selecionados 8 artigos, usando como critérios de exclusão
artigos que não estavam em idioma português e que não possuíam aspectos etiológicos e/ou terapêuticos.
Através desta pesquisa se pode concluir que a etiologia do bruxismo ainda é incerta e, possivelmente
multifatorial, sendo motivo de controvérsia na literatura. Porém, existem fatores que predispõem ao
bruxismo como os fatores locais, sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e hereditários e alguns estudos
relatam que pode estar relacionado aos distúrbios da Articulação Temporo Mandibular, todavia, mais
estudos precisam ser realizados para esclarecer tal fato.
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Este estudo foi conduzido com a finalidade de avaliar o protocolo de atendimento de Endodontistas,
atuantes na cidade de Recife-PE, no que se refere aos tratamentos de elementos dentais necrosados com
ou sem lesão radiograficamente detectável, portadores de quadros agudos ou crônicos. Para tanto, foram
enviados, via correios, 78 questionários para os Cirurgiões-Dentistas cadastrados no Conselho Regional
de Odontologia, no ano de 2006, como Endodontistas. Cinqüenta e uma respostas foram obtidas, o que
corresponde a 65,38% dos sujeitos da pesquisa. A maioria dos profissionais participantes da pesquisa
(60,38%) utiliza técnica de neutralização mediata em casos de necrose pulpar sem lesão radiograficamente
detectável, associados à quadros agudos. Em quadros crônicos, 50,98% opta pela técnica imediata. O
tricresol formalina é a medicação mais empregada nos casos de utilização da técnica mediata, enquanto
que o hidróxido de cálcio em veículo inerte e o Calen são as mais utilizadas nos casos de emprego da
técnica imediata, em ambos os quadros. A solução de hipoclorito de sódio a 1% é a substância irrigadora
mais utilizada nos casos de necrose com ou sem lesão radiográfica aparente, com 37,25% e 50,98% de
preferência, respectivamente. Concluímos que a maioria dos Endodontistas utiliza a técnica de
neutralização mediata, tanto nos casos de necrose com e sem lesão e que não realizam o tratamento em
sessão única.
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A obturação do sistema de canais radiculares retrata a qualidade do preparo realizado, sendo seu objetivo
selar hermeticamente o canal principal e seus acessórios, empregando materiais e técnicas que favoreçam
um processo de reparo periapical e perilateral. As técnicas obturadoras podem interferir no sucesso do
tratamento.O presente trabalho visa apresentar o tratamento endodôntico do elemento 11, relatando a
conduta clínica e enfatizando a fase de obturação termoplastificadora que utiliza compactadores idealizados
por McSpadden: a híbrida de Tagger, uma variação que consiste na associação da técnica da condensação
lateral com a compactação termomecânica, o que favorece a correção de eventuais falhas na obturação.O
caso selecionado refere-se ao tratamento realizado em paciente de gênero masculino, 30 anos, que procurou
a clínica da Faculdade de Odontologia do Recife – FOR/FOPCB, buscando restaurar o dente 11, fraturado
há aproximadamente três anos. O exame radiográfico regional evidenciou reabsorção do osso alveolar
anterior e lesão coronária sugestiva de cárie no elemento 21. Clinicamente, evidenciavam-se alterações
cromáticas e ausência de sintomatologia objetiva.A história relatava traumatismo esportivo envolvendo
os dentes anteriores superiores.Após o diagnóstico de morte pulpar, o tratamento endodôntico radical do
dente 11 foi realizado. A técnica híbrida de Tagger apresentou resultados clínico-radiográficos satisfatórios,
demonstrou ser de fácil execução, obturando o sistema de canais em poucos segundos e, ainda, prática e
econômica por utilizar menor quantidade de cones acessórios.
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síndrome da ardência bucal é também conhecida como glossopirose, estomatodenia e parestesia bucal.O
portador geralmente reclama de dor e ardência principalmente na língua e nas mucosas bucais.Sente
gosto alterado e tem dificuldade de engolir como se estivesse com a garganta semibloqueada.Esses sintomas
podem aparecer separadamente ou não,o que leva a um grande desconforto e queda na qualidade de vida do
portador.O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura com uma particular referência,a sua
prevalência, fatores locais, sistêmicos e psicogenicos desta patologia. A síndrome afeta mais mulheres do
que homens, a idade média dos pacientes acometidos é por volta dos 60 anos.Entretanto não é uma doença
incomum, acometendo cerca de 5% da população.O seu diagnóstico deve ser visto com prudência, tais
pacientes podem ser confundidos com portadores de líquen plano ou línga geográfica.Os fatores causais
foram divididos em locais,sistêmicos e psicogenicos.Dentre os fatores locais incluem-se: a disfunção das
glândulas salivares, alergia á matérias dentários, infecções bacterianas, fungicas, virais e bruxismo.Como
fatores sistêmicos, pode-se citar:anemia perniciosa, diabetes e deficiências de vitaminas. A síndrome da
ardência bucal, portanto de origem multifatorial, e é mais freqüente em mulheres na pós- menopausa.A
síndrome da ardência bucal tem cura, porém nem sempre é acompanhada de sinais clínicos evidentes, e não
tem recebido a devida atenção pelos profissionais da área de saúde.
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O

presente estudo tem por objetivo revisar a literatura acerca da odontometria realizada com os localizadores
eletrônicos, em pesquisas “in vitro” e “in vivo” comparando e analisando a precisão destes aparelhos. Pois
na terapia endodôntica, há um consenso geral de que a fase de preparo e modelagem dos canais radiculares
é de fundamental importância para o sucesso do tratamento endodôntico. Todavia, essa fase depende
intimamente do procedimento de determinação prévia do campo de atuação do endodontista, por tratar-se
da determinação precisa do comprimento do canal dentinário, diminuindo o tempo do tratamento endodôntico
e da exposição aos raios ionizantes. Diversos estudos têm comparado os localizadores de diferentes gerações
entre si e com o método odontométrico radiográfico. Após revisão criteriosa sobre o assunto proposto
pode-se concluir que estes aparelhos são muito importantes proporcionando precisão, rapidez e segurança
para a determinação do comprimento real do dente no tratamento endodôntico, assegurando o controle das
possíveis agressões (sobreinstrumentação e sobinstrumentação) responsáveis no preparo dos tecidos
perirradiculares.
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Durante anos os endodontistas sofreram a deficiência de padronização dos vários tamanhos e formas

A síndrome da ardência bucal é uma disestesia caracterizada por sensações dolorosas e de ardência na

dos instrumentos e materiais de uso endodôntico. A partir do advento da padronização, a International
Standard Organization (ISO) e a Federation Dentaire Internacionaile (FDI) são responsáveis pelo
agrupamento, controle da terminologia, dimensões, propriedades físicas, qualidade dos instrumentos e
materiais empregados na endodontia. Contudo, tal modelo é deficiente, como exemplo na nomenclatura
de espaçadores digitais e cones de guta-percha acessórios. Os critérios utilizados na seleção dos
instrumentos são empíricos, sendo a preferência pessoal, a disposição dos materiais obturadores e a
forma final do canal, referenciais para os critérios de escolha, o que pode comprometer o êxito do
tratamento. O objetivo deste estudo é a comprovação das medidas dos diâmetros de espaçadores e cones
de guta-percha da marca hegemônica. Foram empregados cones de guta-percha ref.22F e espaçadores
digitais, ref.182 da marca suíça Maillefer. Os espaçadores A, B, C e D, em número de 3, tiveram seus
diâmetros D1, D3 e D16 medidos com o auxílio de um programa de computador. Da mesma forma, 20
cones de guta-percha, de cada numeração A, B, C e D, foram aferidos. Os resultados mostraram que os
cones acessórios em questão exibem comumente maiores dimensões que os espaçadores correspondentes.
As planilhas evidenciam os resultados.

boca, sem alterações na mucosa bucal, acometendo de 2 a 3% dos adultos, especialmente mulheres em
pré e pós-menopausa. A localização mais freqüente é a língua, porém outras superfícies mucosas podem
estar sintomáticas. Vários fatores locais como: xerostomia, respiração bucal crônica, neuralgia do trigêmeo;
sistêmicos: deficiência de vitamina B, Diabete mellito, deficiência de estrogênio; e psicogênicos têm
sido apontados como causa dessa condição. O tratamento do quadro é incerto e as tentativas de controle
da sintomatologia parecem ser paliativas. Se uma causa local ou sistêmica subjacente for identificada e
corrigida, os sintomas linguais devem desaparecer. No entanto, o prognóstico a longo prazo é variável,
podendo ocorrer remissão espontânea ou gradual meses ou anos após o começo dos sintomas. O cirurgiãodentista necessita conhecer as características da doença e estar preparado para instruir seus pacientes a
respeito de suas manifestações, bem como proporcionar uma adequada conduta terapêutica e alívio dos
sintomas. O objetivo deste trabalho consiste numa revisão de literatura abordando as principais condutas
terapêuticas locais e sistêmicas para manejo da síndrome da ardência bucal e, deste modo, contribuir
para um melhor conhecimento das medidas adotadas para controle do quadro.
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N

os dias atuais, grande importância tem sido dada às técnicas de obturação dos canais radiculares, uma
vez que vários estudos têm relacionado esta etapa, com o sucesso do tratamento endodôntico. Este sucesso
está intimamente ligado à qualidade da obturação; portanto, esforços devem ser desenvolvidos no sentido
de realizar obturações que satisfaçam todos os objetivos desta etapa da terapia endodôntica. Novos métodos
de obturação endodôntica, baseados no principio de termoplastificação da guta-percha, têm buscado
uma simplificação do tratamento. Estes procedimentos também têm buscado promover uma melhor
adaptação do material obturador às paredes do sistema de canais radiculares favorecida por uma obturação
tridimenssional da luz do canal. Entre alguns destes métodos podemos citar o sistema Thermafil (Tusa
Dental Products), Sistema Micro Seal (Tycom), Sistema Obtura II (Texceed Co.), Sistema Ultrafil (Hygenic
Co.) e as técnicas de termocompactação da guta-percha. Este trabalho tem como objetivo apresentar
alguns métodos atuais utilizados para a obturação dos canais radiculares, discutindo com base em uma
revisão da literatura, suas indicações, vantagens e desvantagens em comparação aos métodos adicionais.
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A queilite solar ou actínica é uma lesão que ocorre no vermelhão do lábio inferior e está diretamente
relacionado à exposição solar. Ocorre com mais freqüência em pessoas que, por sua atividade, têm uma
maior exposição à luz solar, como é o caso de agricultores e marinheiros. É uma lesão que se desenvolve
vagarosamente e as mudanças clínicas iniciais incluem atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior,
caracterizada por áreas pálidas com erupções. Á medida que a lesão progride, pode desenvolver-se
ulceração focal crônica em um ou mais locais, tais ulcerações podem durar meses e, frequentemente,
sugerir progressão para o carcinoma de células escamosas em fase inicial de desenvolvimento. Nos
pacientes que portam a lesão, primordial se faz proteção contra irradiação solar, com a utilização de foto
protetores. O presente estudo tem como objetivo principal alertar os cirurgiões-dentistas quanto à incidência
de lesões de queilite actínica que evoluem para carcinoma espinocelular, capacitando-os para o diagnóstico
precoce e tratamento da queilite, evitando dessa forma sua progressão para uma lesão maligna.
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O

conhecimento de inúmeras técnicas de preparo biomecânico permite ao operador a escolha da mais
adequada ao tipo de canal a ser preparado. Para cada situação anatômica, existe uma técnica indicada,
porém apenas o bom senso permite associá-la a outras de forma mais conveniente para se obter um
adequado preparo do canal radicular.As possíveis falhas e incidentes que, mais comumente, podem ocorrer
durante o preparo biomecânico ou após a obturação dos canais radiculares podem ser classificados segundo
fatores relacionados com a seleção de casos, as fases operatórias do tratamento, a obturação do canal, o
pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio.Diante do exposto, o trabalho tem por objetivo o estudo
da prevalência dos principais acidentes relacionados ao preparo biomecânico tornando-se ferramenta
útil não só para diagnóstico dos erros mais freqüentes no tratamento endodôntico, mas também para a
avaliação do método de ensino aplicado ao pré-clínico, uma vez que este produz resultados no
desenvolvimento de habilidades na aprendizagem das técnicas para a terapia endodôntica.A partir desse
estudo é possível estabelecer medidas de prevenção e cuidados a serem tomados durante os procedimentos
operatórios pré-clínicos, o que indubitavelmente proporciona uma melhoria na qualidade durante o
procedimento operatório clínico, que ocorrerá em seguida.
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A hemofilia é uma doença hereditária, relacionada ao cromossomo sexual X, caracterizada pela deficiência
da atividade coagulante do fator VIII (hemofilia A) ou do fator IX (hemofilia B), ambas se caracterizam
por sangramentos prolongados e repetidos, acometendo principalmente as articulações e músculos. No
Brasil ocorre em 1:10.000 homens sendo que 80 a 85% são hemofílicos A e 15 a 20% são hemofílicos B.
A Hemofilia pode causar dor, limitação funcional, artropatia progressiva e atrofia muscular, quando não
tratada, classificando-se como leve, moderada ou severa, de acordo com o nível residual de atividade do
FVIII ou FIX. Todos os pacientes hemofílicos têm sangramentos prolongados após traumas ou cirurgias,
inclusive na cavidade bucal. Em caso de sangramento medidas locais de controle do sangramento devem
ser tomadas, tais como: sutura, curativo compressivo, aplicação de selante de fibrina, crioterapia, agentes
cauterizantes como o ácido tricloroacético a 10% e utilização de substâncias hemostáticas coadjuvantes
no local da lesão. É essencial para o cirurgião-dentista o conhecimento dos aspectos relativos à hemofilia
e sua gravidade, possibilitando com isso, a realização de procedimentos cirúrgicos seguros e efetivos.
Deste modo, o objetivo deste trabalho é abordar, através de revisão de literatura, as principais medidas
de controle de sangramento em hemofílicos quanto aos procedimentos odontológicos.
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Existem doenças ginecológicas como a herpes, aftas, sífilis, papiloma, melanoma, síndrome de beçet,
dentre outras que apresentam-se também na cavidade oral, podendo as lesões orais acometerem o palato,
língua, lábio e mucosa. Algumas vezes a manifestação oral é a primeira forma de apresentação da doença
e isso leva o paciente a procurar o cirurgião-dentista, sendo, portanto, de suma importância o conhecimento
dessas doenças por parte do mesmo. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as doenças
ginecológicas que apresentam repercussão bucal e para isso será realizado uma revisão literária associada
à apresentação de casos clínicos de tais doenças, encontrados na Clínica Asa Branca da Faculdade de
Odontologia de Caruaru. Dessa forma, se faz necessário que o cirurgião-dentista conheça essas doenças
e realize uma completa anamnese de tais pacientes e ao suspeitar de problemas ginecológicos encaminhe
o paciente ao médico para que um tratamento multidisciplinar eficaz seja realizado e o desconforto do
paciente seja minimizado.
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O

câncer de boca ocupa em todo Brasil um lugar de destaque entre as principais neoplasias malignas e,
segundo o Instituto Nacional do Câncer, é responsável por alta morbidade e mortalidade.Faz-se necessário,
portanto, que a prevenção seja realizada e essa consiste no diagnóstico na fase de lesão inicial, ou seja,
antes que a doença se instale clínica e histopatologicamente.Tendo em vista tudo isso, foi criado em
Caruaru-PE no ano de 2001 o Projeto Asa Branca que realiza campanhas extensivas por todas as cidades
do estado, almejando diminuir a mortalidade e incidência de casos de câncer.Para execução do referente
projeto são realizados prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos encontrados, sendo que isso se
torna possível graças a participação ativa dos alunos do primeiro ao décimo período da Faculdade de
Odontologia de Caruaru sob orientação dos professores responsáveis.Durante um período de oito ou
mais horas as pessoas da cidade visitada são examinadas em suas casas e aquelas que possuem lesão précancerizável são encaminhadas à Faculdade com hora e dia previamente agendados, onde receberão
tratamento completo gratuitamente. Portanto, é bastante visível a importância do Projeto Asa Branca,
uma vez que, além de execer imporatante função social, contribui para a formação científica e pessoal
dos alunos da Faculdade de Odontologia de Caruaru.
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Hemangioma é um tumor benigno que se caracteriza pela abundante proliferação de vasos sanguíneos,

Os microrganismos do gênero Cândida, geralmente são comensais da cavidade bucal. Em determinados

muito comum em crianças, podendo também acometer adultos.O objetivo do trabalho é abordar as
características clínicas, diagnóstico e o tratamento. Ele é um dos tumores mais comuns da mucosa bucal
e se assemelha ao hemangioma da pele: aparece vermelho ou vermelho-azulado, geralmente não se
apresenta bem circunscrito, podendo ser uma lesão plana ou elevada.(SILVA et al, 2000). Considera-se
atualmente que os hemangiomas são o resultado de um desequilíbrio na angiogênese que permite a
proliferação descontrolada de elementos vasculares.(GONTIJO et al, 2003). O diagnóstico é clínico.
Recomenda-se a aspiração antes de qualquer excisão em lesões flutuantes, para excluir a presença de um
hemangioma e evitar o risco de hemorragia. A vitropressão ou diascopia sobre o hemangioma resulta em
perda de coloração normal, a associação desses dois métodos leva a diagnóstico mais seguro(SILVA et
al, 2000). Como a maioria dos hemangiomas sofrem involução o tratamento frequentemente consiste em
esquecimento cauteloso. Para lesões problemáticos que ameaçam a vida o tratamento medicamentoso
pode ser indicado, em alguns casos os corticosteróides sistêmicos podem ajudar a diminuir o tamanho da
lesão(NEVILLE,2004), pode-se tratar com substâncias esclerosantes, e cirurgicamente Portanto é
importante que o Cirurgião-Dentista tenha conhecimento dessa lesão para que possa distinguí-la de outras
lesões frequentemente encontradas.

indivíduos em situações específicas, podem transforma-se em forma parasitária, produzindo Candidoses.
Objetivo: apresentar uma breve revisão literária sobre a ocorrência e patogenicidade da Cândida albicans
(CA) na cavidade bucal, técnica, meios de culturas empregados na sua identificação, diagnóstico e
tratamento. As alterações bucais causadas pelo HIV/AIDS têm a presença da levedura Cândida albicans
que pode apresentar-se sob a forma de pseudomembranas, embora o câncer de boca possa ocorrer em
indivíduos jovens, adultos e idosos, muitos pelo hábitos do fumo, da bebida e falta de higiene, como os
portadores de prótese dentárias que em alguns casos não estão ligados a alterações sistêmicas, os quais
comprometem o organismo como um todo, ou à iatrogenia medicamentosa, particularmente o uso abusivo
de antibióticos e imunodepressores. Conclui-se que desta forma o Cirurgião dentista tem um papel
importante de diagnosticar os sintomas apresentados nas patologias associadas à Candidoses e identificar
os fatores predisponentes, para estabelecer condutas profiláticas e tratamento menos mutiladores.
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As ulcerações da mucosa bucal, depois da cárie dentária e da doença periodontal, são as lesões mais
freqüentes na cavidade bucal e, dentre estas, a forma mais comum é a úlcera aftosa recorrente. Essa é
uma entidade inflamatória que se apresenta morfologicamente como lesões ulceradas, redondas ou ovais.
O seu agente etiológico ainda permanece desconhecido, mas, entre as hipóteses relativas à etiologia, a
teoria que as ulcerações se tratam de uma doença de causa imunológica parece ser, atualmente, a mais
aceita. A UAR pode acometer vários locais da mucosa oral e se apresenta clinicamente em três formas
principais: a úlcera aftosa recorrente menor, úlcera aftosa recorrente maior e a úlcera aftosa recorrente
herpetiforme. O aspecto mais importante no manejo da úlcera aftosa recorrente é a conscientização do
paciente sobre o objetivo da terapia, a qual não tem o objetivo de curar a doença, mas sim controlá-la.
Como as úlceras aftosas recorrente permanecem como um tema desafiador, principalmente quanto ao
melhor tratamento, o presente trabalho tem por objetivo discutir a etiopatologia e os tipos de úlceras,
enfatizando o tratamento a ser executado para cada uma.
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A radioterapia e a quimioterapia são terapêuticas aplicadas para o tratamento do câncer. Os efeitos
indesejáveis do tratamento antineoplásico incidem sobre a pele, mucosa, glândulas salivares, dentes, ossos,
microbiota oral, sistema hematopoiético, músculos e ATM. Este trabalho tem como objetivo levar ao público
o conhecimento dos efeitos colaterais do tratamento antineoplásico. As alterações mais freqüentes encontradas
na cavidade oral são: a mucosite que é a inflamação e ulceração da mucosa (McCARTHY et AL 1998); as
cáries da radiação que são ocasionadas por alterações no fluxo salivar, descalcificação acelerada dos dentes,
mudança na microbiota acometendo o terço cervical dos dentes (CORVALAN et al 2003); a xerostomia que
é conseqüente de alterações nas glândulas salivares, caracterizadas pela diminuição ou ausência da secreção
salivar; o trismo que é causado por uma fibrose das fibras musculares devido a radiação originando uma
limitação da abertura bucal (NEVILLE 1998). Uma alteração menos freqüente é a osteorradionecrose que
é um processo patológico caracterizado pela necrose e seqüestro ósseo tardio (NEVILLE 2004). Efeitos
colaterais relevantes devem ser do conhecimento do Cirurgião-Dentista (CD) para que possam ser prevenidos
e controlados e tratados com eficácia.

P-063

[443] HERPES SIMPLES BUCAL E TRATAMENTO COM ACICLOVIR.
VALENÇA DE OLIVEIRA, J.; MOURA, S.S.; NEVES PEREIRA, H.; FARIAS
PEREIRA, V.; ALVES E SILVA, P.C.
FOC, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:janisevalenca@hotmail.com

Palavras-chave: HERPES; ACICLOVIR; PENCICLOVIR
Palavras-chave: PIERCING BUCAL; SAÚDE BUCAL; INFECÇÃO

Estudos comprovam que a inserção de objetos de metal nas diferentes partes do corpo vem se
popularizando. Em especial, o piercing localizado nas regiões intra e peri-oral vem sendo motivo de
grande preocupação por parte dos cirurgiões-dentistas, devido às suas interferências negativas na saúde
bucal do paciente. Este trabalho apresenta uma revisão literária sobre o piercing intra e peri-oral e suas
complicações e conseqüências na cavidade oral. Objetiva alertar os odontólogos sobre possíveis
enfermidades para orientar de forma adequada e tratar, quando necessário, pacientes que se encontrem
nestas situações. As complicações decorrentes do piercing podem ser de origem infecciosa ou não, sendo
a dor e o edema as complicações mais comuns, retrações gengivais, fraturas dentárias, dano pulpar por
trauma crônico, transmissão de infecção sistêmica como HIV e infecção lingual. Há casos registrados em
pronto-socorros em que os pacientes chegam quase mortos por asfixia, reações alérgicas ou fechamento
do espaço orofaríngeo devido ao edema na região lingual devido à colocação desses artefatos. Com este
trabalho, concluiu-se que os estabelecimentos de aplicação de piercing não apresentam profissionais
qualificados para executar essa prática e orientar os pacientes quanto à higienização adequada e o cirurgiãodentista deve estar apto a esclarecer e tratar os possíveis danos causados pelos piercings.
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A

tualmente, o piercing oral vem sendo motivo de preocupação para a classe odontológica, já que o mesmo
pode causar interferências e complicações nas estruturas orais e periorais. Sendo que, as mais comuns
decorrentes da utilização e perfuração da jóia são: dor, edema, Interferência na mastigação e na deglutição,
hipersalivação, infecção, formação de cicatriz hipertrófica, recessão gengival, reação inflamatória,
dificuldades na fala, endocardite bacteriana (quando colocado em indivíduos susceptíveis) e câncer. Em
função da estética a jóia é colocada em vários lugares do corpo, na boca ela pode ser encontrada no frênulo
labial, frênulo lingual, mucosa jugal, úvula, língua e dentes. Através de uma revisão da literatura, o objetivo
do trabalho é alertar sobre os danos causados pelo uso do piercing em regiões orais e periorais, mostrar as
principais patologias associadas ao uso dessa jóia, relatar alguns casos encontrados na literatura, e alertar
os Cirurgiões-Dentistas sobre esses danos, já que os memos podem ser solicitados para avaliação e tratamento.
Conclui-se que, a perfuração da cavidade bucal está tornando-se cada vez mais popular, e com isso o
número de injúrias decorrentes da utilização desse adereço tem aumentado, como também o número de
portadores de doenças infecciosas, já que a maioria dos estabelecimentos que prestam esse tipo de serviço,
não oferecem condições de segurança para seus clientes.
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O vírus herpes simples (HSV) constitui a causa mais freqüente de infecção viral na boca. O herpes
labial recorrente tem sido tratado de diversas maneiras, alguns pequenos sucessos têm sido obtidos com
as marcas atuais de antivirais. O objetivo deste trabalho é verificar a eficácia do aciclovir no tratamento
das infecções herpéticas através de consultas às bases de dados MEDLINE, LILACS, BBO e SCIELO,
utilizando-se como descritores de assunto “herpes labial” or “ vírus do herpes labial” or “herpes recorrente”
or “ herpes simples” or “ herpes simples bucal” or “herpes simples labial” and “eficácia de tratamento”
or “aciclovir”. Incluiu-se estudos de intervenção (ensaio clínico controlado) no período de 1997 a 2007.
Através da busca realizada encontrou-se em todas as bases de dados 54 artigos, destes foram selecionados
apenas seis. Observou-se que embora a pesquisa sobre a eficácia das drogas realizada por diferentes
investigadores tenha alcançado resultados variados, as medicações antivirais parecem ser capazes de
minimizar as recorrências, incluindo o aciclovir e o penciclovir. O aciclovir é benéfico ao paciente, visto
que quando utilizado no estágio prodrômico da doença reduz o número de lesões e o tempo de formação
de crostas. Novos tratamentos tópicos precisam ainda ser melhor estudados.

P-064

[409] GUIAS CIRÚRGICOS PARA IMPLANTE UTILIZANDO ARQUIVO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO.
ARAÚJO SOUSA SILVA, N.F.; DUARTE, S.M.X.; SOUSA, A.M.; ARAÚJO, A.A.T.;
SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, J.B.; ARAÚJO, L.F.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:fernanda.fop@hotmail.com

Palavras-chave: GUIA CIRÚRGICO; IMPLANTE; FEIXE CÔNICO

A tomografia de feixe cônico é uma técnica revolucionária de obtenção de imagem amplamente utilizada
em várias especialidades odontológicas, pois além de ser específica para regiões maxilofaciais, expõe o
paciente a doses mínimas de radiação e as imagens são obtidas em curto intervalo de tempo. O planejamento
virtual dos implantes utiliza dados da tomografia e através de um software, um modelo artificial é
confeccionado permitindo o planejamento dos passos cirúrgicos para a instalação dos implantes dentários.
Guias justa ósseos podem ser confeccionados em esteriolitografia promovendo uma transferência física
do planejamento cirúrgico direto para o campo operatório. Esse guia vai auxiliar o cirurgião dentista no
momento do procedimento operatório minimizando os riscos, promovendo uma maior rapidez no
procedimento,além de excluir a necessidade de incisões e suturas o que proporciona um pós operatório
mais tranqüilo. Para que o tratamento tenha sucesso é necessário um planejamento preciso,considerando
as limitações anatômicas e os objetivos restauradores. E através desta técnica radiográfica, tomografia
de feixe cônico, pode-se avaliar as limitações anatômicas, a qualidade e quantidade óssea e transferir
estas informações para o ato cirúrgico.
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Dentro da odontologia a perda dentária apresenta uma significativa preocupação quanto a sua resolução. Esta
perda pode ser originada por vários fatores, entre eles o tratamento endodôntico mal sucedido, a doença
periodontal ou a fratura dentaria. E ao remover o dente em questão ocorrerá uma perda funcional e estética.
Mas com o advento da implantodontia tornou mais conservador e previsível o tratamento destes casos,
principalmente quando existe a preservação das estruturas vizinhas e do próprio alvéolo, o que proporcionará
um bom travamento do implante e em uma excelente estabilidade primária. O presente trabalho tem por
objetivo demonstrar um caso clínico no qual houve fratura do elemento 21, ocasionando a sua
perda, comprometendo a estética e a função da paciente. O tratamento selecionado foi a colocação de
um implante após a extração e como o mesmo apresentou um bom travamento foi possível a confecção de
um provisório sobre o próprio implante, este que não deverá receber nenhuma carga funcional, mas terá
apenas a função estética até a reabilitação final do caso. Podendo se concluir, que quando bem indicada
esta técnica é segura e previsível para a resolução dos problemas de perda dentária em regiões estéticas.
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último tempo de duração, em segundos. Este procedimento foi filmado, assim como a mobilidade
lingual. Para demais variáveis foi utilizada câmera fotográfica digital. Para dados referidos, foram
questionadas quanto à presença durante/após a maceração. Foi realizada análise descritiva, com
apresentação tabular, além do cálculo das medidas descritivas: média, mediana, mínimo, máximo, desvio
padrão. Para análise comparativa das variáveis qualitativas foi utilizado teste Qui-Quadrado de
independência ou Teste exato de Fisher quando necessário, sendo todas as conclusões tomadas ao nível
de significância de 5%. Tempo médio de maceração do bolo: 18,1±6,2 segundos; do pão: 38,3±22,9
segundos; idade média: 67,4±6,8 anos; AOM média: 46,1±7,0 mm; DV média: 55,2±6,2 mm; 12,98
anos; condição de mucosa oral±tempo de edentulismo médio: 22,9 e mobilidade da língua adequada na
maior parte das voluntárias; morfologia da língua: alargada em todas as voluntárias, com aspecto flácido
e frênulo adequado na maioria delas; uso excessivo da musculatura perioral na maior parte delas; fadiga
após, ressecamento, dor e ruídos durante a maceração ausente em mais da metade da amostra. Não foram
encontradas evidências estatísticas de que os fatores morfofuncionais estudados estejam relacionados
com os tempos de maceração dos alimentos na amostra estudada.
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Interessantes trabalhos têm sido desenvolvidos no âmbito da Paleontologia, com o auxilio da Odontologia
Legal. Ao se estudar esqueletos remanescentes, os quais podem ser encontrados em cemitérios, ao redor
de igrejas ou em sítios históricos, informações importantes podem ser encontradas com o emprego de
técnicas odontológicas de identificação humana. Assim, este trabalho tem o objetivo de ressaltar a valorosa
participação da Odontologia em escavações arqueológicas, demonstrando a diversidade de características
que podem ser analisadas, em especial nos ossos do crânio e arcos dentários. A investigação do sexo,
estimativa da idade, tipo de alimentação e até comemorativos ligados ao tipo de morte, tais como a
presença dos dentes cor de rosa, podem ser averiguados, seja por meio de avaliação qualitativa ou utilizando
ferramentas específicas. Tudo isso faz com que a Odontologia Legal represente fonte de importantes
informações, as quais poderão ser de relevância inclusive para a reconstrução da História.
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E

xistem disponíveis no mercado,agentes químicos para bochecho com diferentes capacidades de atuar dentro
da boca.Além do princípio ativo,uma certa concentração de álcool,que chega até 25%,pode provocar alterações
em restaurações estéticas.Diante a dificuldade de se conseguir níveis aceitáveis de controle de placa por
metodos mecânicos o uso de enxaguatórios é altamente incentivado pela midia aos pacientes.Portanto,o objetivo
do estudo foi avaliar a microdureza do compósito Filtek Z350 exposto aos enxaguatórios com álcool (Listerine,
e Plax adulto) sem álcool (Plax infantil) e soluções controle: álcool 96º, saliva artificial e a água destilada.Foram
preparados 60 corpos de prova com polimerização por 40 segundos que foram imersos em saliva artificial e
divididos em seis grupos e imersos nas soluções.Os resultados em relação a dureza Knoop comprovaram
diferença significante entre o Listerine e todos os grupos,exceto o Etanol.O enxaguatório Listerine influencia
diminuindo a microdureza da resina Filtek Z350 significativamente.O Plax infantil e o adulto não influenciaram
a microdureza.A água destilada e a saliva não apresentaram influência relevante sobre a microdureza e o
etanol mostrou significante influência,diminuindo a dureza superficial da resina.A redução da dureza poderá
ocasionar aumento da rugosidade desses materiais,propiciando o acúmulo de placa,pigmentos e favorecendo
o manchamento do compósito.
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de tubarão pode ter conseqüências trágicas em uma pessoa. As estatísticas mundiais mostram que os ataques
costumam ocorrer em águas não muito rasas, com mais de dois metros de profundidade, e envolvem tubarões
de dois a oito metros de comprimento. As áreas consideradas mais perigosas, com 54% dos ataques no
mundo, são: África do Sul, Austrália e os Estados Unidos. No litoral brasileiro apenas doze espécies ocorrem
com maior incidência principalmente no norte e nordeste. Usualmente, a lesão provocada pelo ataque de
um tubarão advém de uma única mordida, de formato parabólico com bordas irregulares (múltiplas incisões
lineares crescentes), que pode apresentar-se como laceração e/ou compressão, de acordo com o tipo de
tubarão agressor. Em muitos casos, a perda do volume sanguíneo é tão alta a ponto de levar ao óbito antes
do primeiro atendimento. Outras, quando não há morte, as lesões trazem seqüelas deformantes. Em qualquer
dos casos a participação do Cirurgião-dentista é importante, seja no tratamento das lesões que envolvam a
face, seja na identificação e descrição das lesões (tamanho, profundidade, número, localização). O objetivo
deste trabalho é mostrar a participação da Odontologia neste tipo de lesão a qual tem se tornado mais
freqüente em nosso Estado apesar das medidas preventivas do Governo.
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O

presente estudo objetiva avaliar a prevalência das alterações clínicas gerais e bucais em pacientes do
Programa de Diabetes do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Analisou-se 68 prontuários, dos quais
foram transcritos os dados de enfermagem, clínico-endocrinológico e odontológico. Constata-se maioria
de indivíduos entre 40 e 69 anos de idade (82,4%) e 76,5% de mulheres. Os dez sintomas mais prevalentes
foram nictúria (47,1%), visão turva (39,7%), fadiga e atrofia muscular (32,4%), parestesia (32,4%), polidipsia
(29,4%), poliúria (27,9%), tonturas (26,5%), insônia (25%), cãibras (23,5%) e polifagia (22,1%). A maior
parte da amostra (77,7%) exibe alguma doença concomitante, como hipertensão e cardiopatia, porém apenas
54,4% desta faz uso de alguma medicação, destacando-se anti-hipertensivos (41,2%), ácido acetilsalicílico
(AAS) (11,8%) e antianginosos (8,9%). Constata-se a glicemia de jejum como meio de diagnóstico e
acompanhamento significativo destes pacientes (p<0,001). As alterações bucais não são manifestações
muito freqüentes entre os diabéticos da amostra, não ultrapassando a média de 28,5% de casuística. Observase falhas no padrão de preenchimento das fichas clínicas, o que compromete o diagnóstico das complicações
relativas ao diabetes. Destaca-se a importância do atendimento multidisciplinar a estes pacientes e da
padronização e preenchimento adequado das informações relativas à doença.

P-072

O

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – Jan. 2008

[121] ASPECTOS CLÍNICO-BUCAIS DO PACIENTE ATENDIDO NO PROGRAMA DE DIABETES DO HUOC.
MANGUEIRA, E.V.C.; RIBEIRO, C.C.; ARAGÃO, C.C.; NUNES, F.G.; FERREIRA,
M.M.L.; MEDEIROS, G.F.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO,
CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:edyellem@gmail.com

Palavras-chave: DIABETES MELLITUS; ASPECTOS CLÍNICOS; ALTERAÇÕES SISTÊMICAS

Palavras-chave: IDOSO; EDENTULISMO; MASTIGAÇÃO
avanço nos estudos da saúde tem repercutido no aumento da expectativa de vida. Mas, no Brasil, o
envelhecimento populacional não é acompanhado por condições adequadas de saúde oral. A prevalência
do edentulismo total é das mais elevadas do mundo. Perder dentes gera conseqüências ao organismo,
repercute na estética, fonoarticulação, digestão, nutrição e mastigação. Edêntulos totais apresentam
características comuns: perda de tonicidade perioral, tendência à diminuição da abertura oral máxima
(AOM) e dimensão vertical (DV), além de fadiga muscular, dor e ruídos na articulação temporomandibular (ATM). A eficiência mastigatória diminui, surgem alterações na habilidade e tempo para mastigar,
apresentam movimentos mandibulares verticais, fazendo maior uso muscular, caracterizando a maceração
dos alimentos. Determinar tempo de maceração dos alimentos pão e bolo; e analisar se existe associação
entre: idade; tempo de edentulismo; AOM; DV; morfologia e mobilidade da língua na cavidade oral;
condição da mucosa oral; presença do uso excessivo da musculatura perioral; dados referidos: sensação
de fadiga muscular após maceração, sensação de ressecamento oral, dor e ruídos na região da ATM
durante a maceração. Desenvolvido na Clínica-Escola de Odontologia da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), com idosas edêntulas totais atendidas no período letivo 2006.2.; amostra: 33
participantes; critério de exclusão: doenças neuromusculares/degenerativas. Estudo analítico,
observacional, transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da UFPE, sob protocolo: 212/06, com
necessidade de uso de termo de consentimento. Utilizou-se protocolo específico para coletar identificação
e demais variáveis. Para mensurar DV foi utilizado o método fonético com paquímetro digital, o mesmo
utilizado para mensurar AOM, ambas em milímetros (mm). Para o tempo de maceração foram utilizados
pão francês e bolo, usando cronômetro. Cada alimento foi macerado três vezes, sendo considerado o
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Os ataques de tubarão tem aumentado nos últimos anos no estado de Pernambuco. A violência do ataque

Biomateriais são materiais usados em contato com tecidos vivos no intuito de restaurar ou substituir
tecidos danificados. Um biomaterial ao ser inserido em contato com os tecidos e fluidos do corpo humano,
invariavelmente há alguma forma de interação entre o material e o meio biológico. As reações biológicas
podem ocorrer tanto em nível local como longe do sitio de contato. Esta consideração nem sempre pode
estar evidente em sintomas clínicos, podendo se manifestar através de reações dermatológicas, reumáticas
ou neurológicas. A perda de estrutura dentária não é um problema recente e tem acompanhado a
humanidade há muito tempo. Várias foram as idéias e materiais utilizados para substituição de elementos
perdidos e em procedimentos operatórios, protéticos e restauradores. Na odontologia, os profissionais
são os responsáveis finais pelos materiais aos quais os pacientes estão expostos. O propósito deste trabalho
é destacar a necessidade da compreensão e conhecimento do profissional da composição dos materiais e
como eles podem afetar no planejamento e consequentemente no sucesso do tratamento final. O
desempenho dos materiais dependem de um ótimo planejamento, seleção adequada e conhecimento de
como o material irá interagir com ambiente biológico.
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O

diabetes mellitus é uma das mais importantes endocrinopatias. Acredita-se que mais de 7 milhões da
população brasileira sejam portadoras desta patologia. Dois tipos principais são relevantes, quais sejam, o
diabetes mellitus tipo I, caracterizado pela completa ausência de produção de insulina pelas células beta das
ilhotas de Langerhans pancreáticas, e o diabetes mellitus tipo II, onde é possível a ocorrência de alterações
na produção do hormônio insulina ou na relação deste com seus respectivos receptores tirosina-cinase.
Independente do tipo específico, as manifestações clínicas devem-se à hiperglicemia, que, por sua vez,
resulta em lesão vascular direta ou em infra-regulação da resposta dos hospedeiro à agressões(inflamação).
Em decorrência do tratamento hipoglicemiante realizado pelo paciente, é também de interesse o risco de
hipoglicemia e coma hipoglicêmico, relacionado à situações estressantes ou exaustivas. Isto posto, torna-se
necessário estar o cirurgião-dentista à par das manifestações fisiopatológicas da doença, bem como, do
adequado manejo deste paciente em nível ambulatorial ou cirúrgico. Este trabalho tem como objetivo
descrever os aspectos patológicos gerais associados à doença e os cuidados que deverão ser tomados pelo
cirurgião–dentista durante o tratamento odontológico do portador.
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A própolis é uma substância resinosa, de consistência viscosa, fabricada pelas abelhas, que possui
propriedades antiinflamatória, antimicrobiana, analgésica, anestésica e cicatrizante. Na odontologia ela tem
sido utilizada em várias áreas como, cariologia, cirurgia, endodontia, periodontia e patologia oral. O
objetivo deste trabalho é avaliar a ação clínica do extrato de própolis em quadros de gengivite de pacientes
portadores da Síndrome de Down, já que patologias periodontais ocorrem mais precoce e severamente
com progressões mais rápidas e mais extensas nesses pacientes do que em indivíduos normais. A coleta
de dados para a pesquisa (aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de
Caruaru), é realizada no CEO de Pacientes Especiais, da faculdade acima referida. A partir de fichas
padronizadas, são registrados alterações gengivais e o índice periodontal comunitário desses pacientes,
divididos em dois grupos: o primeiro além do tratamento convencional para gengivite, faz aplicação
diária do extrato de própolis a 40% sob a forma de gel bioadesivo. O segundo, é tratado com procedimentos
convencionais de raspagem, profilaxia e instrução de higiene oral. Espera-se, comprovar a eficácia da
terapêutica proposta, podendo assim oferecer a classe odontológica uma opção de tratamento alternativo,
utilizando uma terapêutica natural, sem contra-indicações, nem restrinção de uso.
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A

comunicação na atenção humanizada é um desafio ao se trabalhar com pacientes deficientes. Objetivouse descrever os recursos de comunicação usados por acadêmicos de Odontologia, na atenção a crianças
deficientes e qualificar a comunicação entre eles e seus responsáveis, além de investigar se ocorria orientações
quanto à saúde bucal. Dessa forma realizou-se um estudo quantiqualitativo, observacional e descritivo,
com acadêmicos do 4º ano do Curso de Odontologia, da UEPB, durante o 2º semestre de 2007. Este estudo
representou parte de um projeto maior aprovado sob o número de protocolo do Sisnep 006.0.133.104-05.
Os dados foram analisados com técnicas de estatística descritiva. De acordo com os resultados obtidos com
47 acadêmicos que compunham a amostra, 95,8% dizem ser viável a comunicação com pacientes deficientes,
só 21,2% têm experiência na atenção a essa população-alvo. 31,9% adotavam o diálogo como forma de
comunicação, 25,6% com o dizer mostrar e fazer, 10,7% usavam o lúdico, 6,4% a comunicação verbal e
6,3% recursos lúdicos e brincadeiras, 12,8% não responderam. Em relação à qualidade de comunicação na
atenção a esses pacientes, 61,8% a relatam como boa, 23, 4% ótima, 10,6% regular, 2,1% deficiente e 2,1%
não responderam. Notou-se que, apesar da comunicação ser tida viável, apenas 21,2% dos acadêmicos
fazia orientações em saúde bucal, o que representa uma preocupação e sinaliza para mudanças.
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A pasta CTZ é composta por cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco em partes iguais e eugenol. Foi
elaborada em 1964 por Cappiello de forma empírica e desde então vem sendo utilizada na terapia pulpar
em dentes decíduos em especial com polpa necrosada devido à dificuldade de instrumentação dos canais
radiculares. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise crítica da literatura, buscando trabalhos que
suportem a utilização deste composto medicamentoso em tratamento simplificado de dentes decíduos
com problemas de ordem pulpar. Para isso foi realizada uma busca de pesquisas científicas in vitro e in
vivo e relatos de casos entre os anos 1997 a 2007. Estudos in vitro revelaram que a pasta CTZ apresentou
efeito antimicrobiano, biocompatibilidade, sendo a citotoxicidade (tetraciclina) revelada quando
comparada a pasta Guedes-Pinto. Pesquisa in vivo em cães constatou que a pasta CTZ é biocompatível.
Estudos clínicos em humanos revelaram sucesso clínico e radiográfico em casos de necrose pulpar e
ausência de alteração de forma ou cor do sucessor permanente. Os relatos de casos demonstraram
desempenho clínico e radiográfico satisfatórios. Apesar dos resultados positivos da maioria dos trabalhos,
a utilização deste material deve ser visto com cautela, pois há necessidade da realização de mais estudos
longitudinais ou ensaios clínicos para avaliar a efetividade da técnica a longo prazo.
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A

Odontologia moderna apresenta um novo olhar sobre a filosofia do tratamento da cárie dentária,baseada
em mínima intervenção e interceptação precoce do processo carioso.O tratamento restaurador atraumático
(TRA) se enquadra perfeitamente nessa filosofia.Este estudo teve como objetivo investigar a utilização do
TRA por odontopediatras,através de um questionário auto-aplicativo,aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal de Pernambuco pelo protocolo nº 165/06,abordando a utilização da técnica,de acordo
com o tipo de serviço,público ou privado,as indicações e a avaliação da mesma.A amostra foi composta por
80 odontopediatras inscritos do 37º Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Odontopediatria e
Ortodontia,realizado em Pernambuco em 2006.Todos os profissionais entrevistados afirmaram conhecer o
TRA e a maioria indicou o ionômero de vidro como material restaurador de escolha para a técnica.A maioria
da amostra demonstrou conhecimento quanto às indicações e contra-indicações da técnica,utiliza tanto no
serviço público como privado, e se considera apta para realizá-la.Pudemos concluir que os profissionais
demonstraram boa aceitação,utilização e conhecimento em relação ao TRA,e que novas pesquisas sobre o
tema devem ser feitas,já que os entrevistados afirmaram a pretensão de obter ainda mais informações e
relataram as publicações científicas como principal fonte de informações sobre a técnica.
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Na maioria dos casos de maloclusões na dentição decídua, a principal dificuldade no tratamento
ortodôntico ou ortopédico é a falta de colaboração por parte do paciente. Uma simples moldagem para a
confecção de um aparelho removível pode se tornar um procedimento extremamente trabalhoso e incomodo
em pacientes com menos de seis anos de idade. A instalação de aparatologia fixa é quase sempre muito
difícil e convencer esses pacientes a usarem regularmente os aparelhos removíveis escolhidos é uma
tarefa utópica. Desta forma em geral torna-se preferível iniciar qualquer correção ortodôntica ou
ortopédico-funcional numa faixa etária em que o paciente passe a ser mais colaborador. Apresentaremos
o relato do caso de uma paciente do gênero feminino com três anos de idade portadora em máxima
intercuspidação de má oclusão de Classe I com mordida cruzada anterior, que foi descruzada num período
de três meses através da confecção de pistas em resina composta na face vestibular incisivos centrais
decíduos superiores
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A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a mais letal de todas as DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis). Desde que foi descoberta em 1981 pela comunidade científica, um número crescente de
casos é descrito a cada ano em todos os países do mundo. Sua propagação continua alarmante. A
consolidação da política de atenção às pessoas que vivem com HIV (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida) e AIDS no Brasil tem demonstrado resultado positivo, porém ainda não alcança o que seria
considerado um aceitável nível de enfrentamento à infecção. As manifestações bucais da AIDS e seu
tratamento constituem pontos de interesse para o Odontopediatra, em virtude do número crescente de
crianças acometidas por esta doença. O objetivo do presente estudo é caracterizar a percepção, os cuidados
e os conhecimentos sobre promoção de saúde destinada às crianças com HIV / AIDS, as quais são
acompanhadas e tratadas no IMIP (Instituto Materno Infantil de Pernambuco Professor Fernando Figueira),
de Recife.
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A Odontodisplasia também conhecida como “Dentes Fantasmas”, é uma anomalia rara dos tecidos

O traumatismo dento-alveolar representa desde pequenas fraturas na coroa à avulsão dentária, sendo

dentinários, não havendo padrão familiar, racial ou distinção entre sexos. É caracterizada pela não erupção
dos dentes afetados, dentes parcialmente irrompidos, retidos, e os que erupcionam com hipoplasia de
esmalte. Radiograficamente observa-se redução da radiopacidade, devido à hipoplasia de esmalte e dentina,
raízes encurtadas, e amplas câmaras pulpares. A Osteomielite de Garré ou Periostite Proliferante
caracteriza-se por uma reação atípica do osso com intensa atividade osteoblástica, reacional do organismo
frente a um processo infeccioso de baixa intensidade, acometendo principalmente a mandíbula de crianças
e adultos jovens. Ao exame clínico constata-se uma massa proeminente não dolorosa, firme a palpação,
que causa assimetria facial. Na radiografia oclusal visualiza-se um aspecto lamelar do osso de contornos
regulares sugerindo aspecto de “casca de cebola”. O trabalho objetiva relatar um caso de um paciente de
11 anos de idade, do sexo feminino, melanoderma com queixa de aumento de volume gengival na região
do dente 36 até o 42 e a não erupção de dentes presentes. Achados clínicos e radiográficos estabeleceram
o diagnóstico de Odontodisplasia Regional associada à Osteomielite de Garré. O tratamento proposto
foi a exodontia dos dentes com lesões e acompanhamento periódico clínico e radiográfico.

comum em dentes anteriores e em crianças. A avulsão tem grande impacto na qualidade de vida e tem
como possíveis causas a prática de esportes e quedas no aprendizado de andar. Se não tratada a tempo ou
corretamente pode causar impacto psico-social e funcional. Considerando a prevalência desse traumatismo
e o pouco conhecimento sobre como agir nesses casos, este trabalho teve o objetivo de descrever alguns
problemas bucais decorrentes da avulsão dentária e informar como agir diante desse problema. Utilizouse uma abordagem metodológica indutiva e técnica documental baseada na literatura pré-existente em
artigos e periódicos científicos, teses e livros, encontrados na internet e bibliotecas. O trauma na dentição
decídua pode causar: alterações estruturais, no período e posição de erupção do dente permanente,
dificuldade ao falar e perda da estética. Nos casos de avulsão do dente, deve-se pegá-lo pela coroa,
evitando tocar a raiz, lavá-lo com leite ou soro fisiológico e colocá-lo em um recipiente com os líquidos
citados, procurando imediatamente o cirurgião-dentista. Conclui-se que, apesar da freqüente ocorrência
desse trauma, falta uma maior divulgação de como proceder nos casos de avulsão. Sugere-se a realização
de atividades educativas sobre esse tema para assim evitar a perda precoce dos elementos dentários.
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O

s maus-tratos infantis são um problema de saúde pública, afetam o bem-estar físico e mental das
crianças e sua incidência eleva-se em âmbito mundial. O cirurgião-dentista (CD) é importante na
identificação e confirmação dos casos de abuso infantil, devendo estar informado sobre suas obrigações
éticas e legais durante a formação profissional. O presente estudo teve o objetivo de conhecer a atribuição
do dentista na identificação dos principais sinais e sintomas da criança maltratada, bem como suas
responsabilidades éticas e legais frente a essa situação. Utilizou-se uma abordagem metodológica indutiva
e técnica documental baseada na literatura pré-existente em artigos e periódicos científicos, teses e livros
encontrados na internet e bibliotecas. O exercício da Odontologia permite detectar maus-tratos em crianças,
pois a maioria dos traumas físicos ocorre na região da cabeça e do pescoço, tais como fraturas dentais e
hematomas. O dentista é obrigado por lei a notificar às autoridades competentes e serviços de proteção à
infância situações suspeitas ou confirmadas de maus-tratos infantis. Conclui-se que o CD pode contribuir
na identificação de maus-tratos, se estiver adequadamente treinado para realizar o diagnóstico e ciente
da obrigatoriedade da notificação. Sugere-se a elaboração e a divulgação de um protocolo de atendimento
padrão que norteie a conduta do dentista frente a casos de abuso infantil.
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O objetivo deste foi avaliar o padrão de respiração e limitação de atividades do portador de asma,
atendido no Instituto Materno Infantil Fernando Figueira – IMIP, e determinar a prevalência por
classificação de asma de acordo com sexo e faixa etária. Estudo descritivo, do tipo corte transversal,
envolvendo uma amostra de 111 crianças de 9 a 12 anos de idade. Para o diagnóstico da respiração foram
feitos dois testes: placa metálica de Glatzel (vapor) e o tempo de água na boca. Para avaliação da limitação
de atividades aplicou-se o questionário PAQLQ (Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire),
composto de 23 questões dividido em três domínios: sintomas, limitação de atividades e função emocional.
O percentual de respiração oral foi 45%. Verificou-se que as três atividades que mais incomodam o
portador de asma foram: correr (78,4%), subir ladeira (35,1%) e jogar futebol (28,8%). Em relação à
prevalência dos tipos de asma 48,6% das crianças tinham asma persistente moderada, 30,6% persistente
leve, 4,5% persistente grave e 16,2% intermitente Os itens que obtiveram maior impacto relacionaramse a tosse (54,9%) e às crises (46%). O padrão de respiração oral foi elevado no paciente asmático. A
asma apresentou impacto na limitação de atividades. Na amostra estudada encontrou-se tods as
classificações da asma, com destaque elevado as crianças com asma persistente moderada.
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O

bjetivou-se avaliar o conhecimento de professores do ensino fundamental do município de CaruaruPE sobre saúde bucal. Foram selecionados nove escolas municipais e 147 professores, os quais foram
entrevistados por meio de um formulário padronizado. Os dados revelaram que 21,1% receberam
informações sobre saúde bucal durante a sua formação pedagógica. Apesar de 87,8% dos pesquisados
afirmarem ser importante o assunto e que 98,6% das crianças teriam interesse, apenas 36,7% lecionam
sobre saúde bucal. Poucos profissionais reconheceram a cárie dentária como doença (23%), sendo a
escovação incorreta o principal fator relacionado (69,6%). A maioria (58,5%) desconhecia a constituição
da placa bacteriana, e poucos a associaram a cárie dentária (6,8%) e a gengivite (15%). A maioria (91,8%)
considerou importante a atuação do cirurgião-dentista na escola e 80,3% gostaria de receber uma
capacitação. Os professores, que participaram desta pesquisa, não estão preparados para abordar sobre
saúde bucal, assim se faz necessário elaborar programas que vise uma educação continuada tornando-os
aptos a exercerem de forma mais efetiva o seu papel diante da sociedade.
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O

objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento dos professores de Educação Física de CaruaruPE sobre avulsão-reimplante. Foram entrevistados 79 profissionais por meio de um formulário padronizado
contendo 11 perguntas relativas à avulsão dentária e os procedimentos a serem realizados diante de tais
casos. Apenas 20,3% professores sabiam o que era traumatismo dentário, entretanto nenhum teve a
oportunidade de estudar sobre o assunto durante a sua formação. Foi explicado aos entrevistados o que era
avulsão dentária e 44,3% dos participantes respondeu ter presenciado este tipo de traumatismo em suas
aulas. Todos os profissionais responderam que daria um lenço ou toalha para o aluno morder e controlar o
sangramento. Um percentual de 19% dos entrevistados não saberia o que fazer e 81% enxaguariam o dente
em água corrente. A maioria (86,1%) considerou que a procura do tratamento deveria ser imediata e todos
relataram que envolveriam o elemento dentário em guardanapo de papel até que a criança fosse atendida e
26,6% respondeu que prescreveria o analgésico em caso de dor. Os professores não demonstraram
conhecimento dos procedimentos de urgência a serem realizados em casos de avulsão dentária. Tornam-se
necessários à inclusão destes procedimentos no currículo destes profissionais e a realização de programas
educativo-preventivos, aumentando-se desta forma as chances de sucesso do reimplante dentário.
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A verdadeira formação profissional não deve almejar apenas a formação técnico-científica, deve ser
mais ampla, preocupando-se com aspectos sociais e humanistas. A despeito de grandes personagens,
como Charles Chaplin, que no Último Discurso acenou acerca da dignidade humana; dos trabalhos sociais
do saudoso Airton Senna que continuam através da sua irmã Viviane, fica a contribuição para a formação
de profissionais que não se preocupem apenas com o “aspecto curativo”, que vejam o paciente como um
ser humano, como um todo, onde a solução do problema finaliza com a cura. De acordo com Wellington
Nogueira, no Livro Doutores da Alegria: “A cura definitiva é aquela que vem com um sorriso!”. Partindo
dessa premissa e baseado em uma visão interdisciplinar, o Projeto Mestres do Sorriso, integra alunos do
curso de Odontologia e Enfermagem da ASCES (Associação Caruaruense de Ensino Superior), cujo
objetivo é o desenvolvimento de atividades junto a crianças hospitalizadas, com ênfase na formação
técnico-científica, mas, sobretudo, social e humana dos alunos; levando às crianças hospitalizadas e
acompanhantes, orientações sobre saúde geral e bucal, o sorriso e momentos de alegria, ajudando-os a
enfrentar a tensão desencadeada pela enfermidade e internação hospitalar. Desta feita, o objetivo do
presente trabalho insere-se na apresentação e discussão a respeito de toda a problemática que envolve o
acenado projeto.
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A inter-relação entre as diversas especialidades odontológicas vem se tornando um pré-requisito para
um tratamento odontológico de qualidade. Muitos procedimentos clínicos não podem ser adequadamente
realizados devido a um mau posicionamento dental. Nestes casos a ortodontia desempenha um papel de
suma importância na melhoria do posicionamento dentário de forma que o restante do tratamento
odontológico possa ser realizado de forma mais adequada. No presente painel, será apresentado o caso
clínico de uma paciente do gênero feminino classe I de Angle que apresentava os incisivos centrais
superiores com fratura do bordo incisal, havendo espaço insuficiente entre estes elementos e seus
antagonistas, para a reconstrução dos bordos incisais desgastados. Foi realizado tratamento ortodôntico
com aparatologia fixa parcial, objetivando, quase que exclusivamente, a intrusão e vestibularização dos
incisivos centrais superiores tornando possível a realização da restauração dos elementos fraturados,
restabelecendo a estética da paciente.
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O objetivo dessa revisão de literatura é mostrar a prevalência do diagnóstico e tratamento da mordida
cruzada posterior nas dentaduras decídua e mista. A mordida cruzada posterior é a relação vestíbulo-lingual
anormal dos dentes posteriores, podendo apresentar-se unilateral ou bilateralmente. Pode ser classificada
em dento-alveolar, funcional e esquelética com etiologia multifatorial. A prevalência é considerada alta por
vários autores; segundo Katz et al, 2002, na dentadura decídua foi encontrado 19% de mordida cruzada
posterior, sendo que Silva Filho, Freitas e Cavassan, 1990, realizaram um estudo epidemiológico na dentadura
mista e constataram prevalência de 18%. Serra Negra, 1997, observou que crianças com hábitos deletérios
têm quatro vezes mais chances de desenvolver mordida cruzada posterior. Quando não tratada nas fases de
dentadura decídua e mista, a mordida cruzada posterior pode desenvolver, no adulto, sintomas de dor,
ruído, travamento na articulação têmporo-mandibular, além de assimetria facial. Conclui-se de acordo com
a revisão citada, que a interceptação da mordida cruzada posterior, quando empregada durante o período
ativo de crescimento e desenvolvimento crânio-facial, constitui-se em uma intervenção simples e eficaz;
ocorrendo uma redução de problemas seguintes da dentadura permanente.

P-088

[758] MORDIDA CRUZADA DENTÁRIA: RELATO DE CASO.
LEANDRO, S.A. 1; CARDOSO, R.M. 2; CARDOZO, R.M. 3; CARDOSO, R.M. 4;
JÚNIOR, P.C.5; COSTA GONDIM, P.P.6.
1,2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL;
3,4,5,6.FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE,
PE, BRASIL.
e-mail:symonne_araujo@hotmail.com

Palavras-chave: MORDIDA CRUZADA; MALOCLUSÃO; ORTODONTIA

Sabe-se pelos aspectos morfofuncionais do desenvolvimento da oclusão que, desde a dentição decídua
até o final da dentição permanente, o arco superior necessariamente contém o inferior. O desvio desta
condição denominada de mordida cruzada tem se manifestado em grande parte nas más oclusões, variando
desde as mais simples (dentárias) até as mais complexas (esqueléticas). A mordida cruzada dentária é
uma alteração na inclinação do dente, envolvendo um ou dois dentes permanentes, sendo uma maloclusão
comumente diagnosticada em crianças na fase da dentição mista. Esta maloclusão não apresenta
autocorreção. Por este motivo orienta-se e preconiza-se a correção da mordida cruzada o quanto antes,
sendo geralmente corrigida com aparelhos de efeitos ortodônticos (mola digital, quadrihélice ou unihélice).
Uma aparência agradável é vital à autoconfiança da pessoa. A auto-estima freqüentemente melhora quando
o tratamento coloca dentes, lábios e face em harmonia. Deste modo, o tratamento ortodôntico pode
beneficiar o seu sucesso social e sua carreira, como também melhorar a atitude geral da pessoa para a
vida. Este trabalho tem como objetivo realizar uma breve revisão de literatura sobre mordida cruzada
dentária e apresentar um caso clínico de um paciente de 8 anos, com mordida cruzada dentária anterior
unitária e seu tratamento.
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A ortodontia tem buscado na evolução tecnológica oferecer tratamentos mais rápidos com melhores
resultados finais aos seus pacientes. O uso de aparelhagem em adultos vem mudando a perspectiva clínica
quanto ao tipo de tratamento ofertado pelo Dentista e a grande procura pelos pacientes por um tratamento
mais estético é o que impulsiona a ortodontia a oferecer uma técnica menos aparente. Dentro desse
pensamento, no início dos anos 70, Craven Kruz começou a desenvolver a ortodontia lingual em Los
Angeles (EUA) e no Japão, Kinia Fujita publicava seu primeiro artigo científico sobre a técnica lingual por
ele desenvolvida. Apesar deste início no século passado, dificuldades relacionadas ao desenho do aparelho
e à mecânica de tratamento, postergaram a sua popularidade e aqui no Brasil ainda se encontra em processo
de estabelecimento. Entre tantas vantagens desta técnica de tratamento, verifica-se: melhor estética, as
forças são mantidas em permanente controle de seus movimentos nos três planos de espaço, gerando um
tratamento mais rápido e há a possibilidade de resposta a todos os tipos de terapêutica odontológica paralelas
à terapia ortodôntica. Assim, o objetivo é apresentar as vantagens da técnica lingual, difundindo um pouco
mais esta forma de tratamento, a qual proporciona ao paciente mais uma opção sem repercutir na diminuição
da sua auto-estima durante o tempo despendido no tratamento da sua maloclusão.
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O

reconhecimento das estruturas anatômicas normais e suas variações é de fundamental importância para
facilitar a identificação e diferenciação das manifestações patológicas. A embriogênese facial, por vezes,
sofre ações do meio interno e/ou externo, onde várias estruturas em desenvolvimento sofrem algum tipo de
alteração, entretanto, após sua total formação, continuam exercendo suas funções normais, possuindo padrões
de normalidade. O presente estudo objetiva mostrar o papel do cirurgião-dentista (CD) frente a essas
alterações orais, bem como saber distinguir uma destas alterações de uma patologia favorecendo um
diagnóstico mais correto e seguro. A observação destas alterações foi efetuada na Clínica de Estomatologia
da Faculdade de Odontologia de Caruaru, assim como nas ações do Projeto Asa Branca. Estudos demonstram,
por exemplo, que a prevalência de anquiloglossia é de 1,7 a 4,4% nos neonatos, sendo 4 vezes mais comum
no sexo masculino; quanto à presença de língua pilosa o percentual é de 0,5% afetando mais os adultos;
relatos ainda indicam que 2/3 da população com mais de 60 anos apresentam varicosidades sublinguais.
Apesar de serem situações que “fogem” ao padrão de normalidade, não necessariamente requerem tratamento,
por não serem patologias. Logo, concluímos que o CD deve estar apto a reconhecer e diagnosticar tais
alterações para proporcionar uma maior segurança quanto às condutas terapêuticas.
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O

cisto paradentário é uma lesão odontogênica de origem inflamatória. Tal cisto representa uma lesão
decorrente de uma pericoronarite crônica em dentes parcialmente erupcionados, com vitalidade pulpar,
sendo os terceiros molares inferiores os mais acometidos, podendo associar-se, mais raramente, ao segundo
ou primeiro molar inferior. Radiograficamente, o cisto paradentário se caracteriza como uma radiolucidez
unilocular bem delimitada, relacionando com a face vestibular, distal ou mesial do dente, na região
pericoronária. Este trabalho relata um caso de cisto paradentário localizado na região pericoronária distal do elemento dentário 38 de uma paciente de 22 anos de idade, do sexo feminino e da raça branca,
detectado através de radiografia panorâmica de rotina. O tratamento instituido foi a exodontia do terceiro
molar inferior e remoção da lesão por curetagem. Serão discutidos pontos relevantes aos aspectos clínicos,
radiográficos e histopatológicos, necessários para um diagnóstico preciso e adoção de protocolos
terapêuticos adequados.
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O

câncer bucal se instala de maneira silenciosa e na maioria dos casos é ignorado até que seja detectado
em estágio mais avançado. Para que isso não ocorra e o tratamento seja bem sucedido faz-se necessário
um diagnóstico precoce. O cuidadoso exame da boca é uma ótima forma de detecção precoce da doença.
O cirurgião-dentista (CD) ocupa um papel relevante que é identificar lesões em estágio inicial de
desenvolvimento e potencialmente malignas a fim de impedir a progressão da doença. É importante que
o CD seja consciente de sua relevância no encaminhamento de pacientes com câncer bucal, fazendo com
que o tempo entre a suspeita clínica e a confirmação do diagnóstico seja considerado baixo. Este trabalho
tem como objetivo destacar o papel da importância que o CD tem no diagnóstico e encaminhamento de
pacientes com câncer bucal abordando as características clínicas e o auto-exame de boca, além dos
procedimentos a serem adotados frente ao seu diagnóstico. É necessário que o profissional mude a realidade
da prevenção do câncer bucal, alertando os pacientes sobre a necessidade de freqüentar o consultório
odontológico com maior freqüência, explicando aos mesmos sobre os fatores de risco e empregando
métodos eficazes na demonstração e ensino sobre o auto-exame.
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O Granuloma piogênico representa um lesão benigna caracterizada por uma hiperplasia inflamatória

As estruturas orais e para-orais estão sujeitas a diversas alterações patológicas, que nem sempre fornecem

com proliferação de tecido de granulação vascular em resposta a irritação local. É assintomática, sendo
na cavidade bucal a gengiva, o lábio, a língua e a mucosa jugal os locais mais freqüentes. É mais comum
em crianças e adultos jovens, com predileção pelo sexo feminino. Clinicamente apresenta-se como um
nódulo róseo ou avermelhado, que pode sangrar facilmente ao mínimo trauma ou não. Microscópicamente
observa-se uma proliferação de tecido de granulação (tecido conjuntivo frouxo, rico em células e vasos
sangüíneos neoformados e infiltrado por células inflamatórias). Neste trabalho é apresentado um caso de
granuloma piogênico incomum que se origina na mucosa palatina dos elementos dentários 26 e 27, em
um paciente do sexo masculino, de 37 anos de idade. O tratamento consistiu na remoçäo total do tecido
de granulação através de excisäo cirúrgica e remoçäo dos fatores irritantes. O controle pós-operatório
näo revelou sinais de recidiva. Serão enfatizados os principais aspectos sobre etiologia, características
clínicas, características histológicas, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico do granuloma
piogênico, para que estas, em conjunto, tornem o diagnóstico preciso e o profissional tenha a possibilidade
de determinar a melhor terapêutica.

informações clínicas necessárias para o diagnóstico. A biópsia é um dos principais meios para subsidiar
o exame clínico, como também para estabelecer o diagnóstico de doenças que podem surgir na boca. A
biópsia consiste na execução de procedimentos que objetivam a obtenção de material de organismo vivo
para exame macro e microscópico e subdivide-se em incisional e excisional. A biópsia incisional consiste
na remoção de parte da lesão, sendo recomendado para lesões extensas, realizada através de bisturi,
punch e saca-bocados, sendo desaconselhada para lesões pigmentadas e vasculares. A biópsia excisional
consiste na remoção por completo da lesão através de bisturi. Após a obtenção do material, devem-se ter
vários cuidados para garantir o bom diagnóstico, como utilização de instrumental adequado, fixação e
processamento laboratorial. O objetivo desse trabalho é discorrer sobre as indicações de biópsia na boca,
os procedimentos desde a retirada do material in vivo até o processamento laboratorial, ressaltando a
importância do CD os conhecer para garantir um diagnóstico preciso e desta forma tratar de forma correta
seu paciente. É visto a grande importância de conhecer as etapas de realização da biópsia como do
processamento laboratorial, pois sua prática se torna cada vez mais comum na área odontológica.
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Os ameloblastomas representam menos de 1% dos tumores odontogênicos que acometem a cavidade

O estudo das células esfoliadas ou desprendidas da superfície epitelial vem sendo utilizado desde o

oral, tem um comportamento localmente agressivo, e acometem mais frequentemente a mandíbula. A
variante desmoplásica caracteriza-se, de modo geral, por uma pronunciada colagenização do estroma, o
qual se encontra permeado por pequenas ilhas e cordões de epitélio tumoral odontogênico. Apresenta
também uma marcante diferença na localização anatômica em comparação com os outros tipos
convencionais. Descreveremos um caso de uma paciente do sexo feminino, 45 anos de idade, apresentando
aumento de volume na região de molar superior direito, com comprometimento da região ocular, duração
de aproximadamente 5 meses,com sintomatologia dolorosa. Foi feita a biópsia incisional e observou-se
na análise histopatológica um fragmento de neoplasia benigna de origem odontogênica caracterizada
pela proliferação de cordões e ninhos de células epiteliais hipercromáticas, entremeadas por um estroma
fibroso denso, exibindo intensas áreas colagenizadas. Chegando ao diagnóstico final de ameloblastoma
desmoplásico.A partir daí a paciente foi encaminhada para tratamento cirúrgico adequado. Destaca-se a
importância do conhecimento das variantes histopatológicas e radiográficas quanto a possíveis diagnósticos
diferenciais e prognóstico, a fim de confirmação e, conseqüente, conduta terapêutica adequada.
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século XIX na tentativa de um diagnóstico precoce do câncer, por meio das alterações morfológicas
dessas células. Estudo esse, consagrado por Papanicolaou que trouxe avanços na detecção do câncer de
colo uterino; e que hoje tem o seu campo de atuação bastante vasto. Na odontologia a citologia esfoliativa
se torna importante no diagnóstico de algumas entidades como os carcinomas que tem lugar de destaque
devido ao elevado número de ocorrências. Esse trabalho tem por objetivo mostrar essa técnica de análise
de células como uma ferramenta importante de uso odontológico, favorecendo o diagnóstico de lesões
bucais. A citologia esfoliativa é um método rápido, de basto custo, que dispensa anestesia prévia, propicia
um menor desconforto ao paciente e é de fácil execução. O material a ser analisado é obtido por meio de
uma espátula de madeira previamente umedecida, colocado em uma placa de vidro onde será fixado e
corado para leitura por microscópio óptico. Se faz necessário que o Cirurgião-dentista conheça as
vantagens, indicações e utilização desta técnica na boca e passe a utilizá-la com maior rotina no cotidiano
da clínica.
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D

iversos fármacos são responsáveis por causar alterações nos tecidos da cavidade oral, o que afeta a
saúde bucal do paciente. O cirurgião-dentista deve ser capacitado a reconhecer o problema e associá-lo
à medicação que o paciente está utilizando. Dentre estas alterações dos tecidos moles, temos a Hiperplasia
Gengival Medicamentosa (HGM), a qual consiste em proliferação celular descontrolada que resulta em
aumento do volume da gengiva. Esta condição apresenta-se como uma modificação da interação entre o
biofilme pré-existente e os tecidos periodontais, sendo associada ao uso de drogas, tais como Nifedipina,
Ciclosporina e Fenitoína. O objetivo deste trabalho é demonstrar a íntima relação existente entre o uso
do anticonvulsivante Fenitoína com o desenvolvimento da Hiperplasia Gengival e o papel do cirurgiãodentista em reverter ou amenizar o quadro do paciente que utiliza este fármaco. A metodologia adotada
foi revisão de literatura em bases de dados, artigos e literatura especializada, compreendendo o período
entre 1966 e 2007. Baseado nestes estudos, concluiu-se que uma HGM induzida por Fenitoína exige um
complexo acompanhamento odontológico do profissional ao paciente epiléptico, visto que é possível
tratar o problema mediante redução da dose da droga, evitando fatores irritativos intrabucais e orientando
o paciente no controle da placa bacteriana, realizando-se, em último caso, a excisão cirúrgica.
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O

Diabetes Mellitus é uma doença metabólica crônica, caracterizada por uma deficiência de insulina,
que ocasiona um quadro permanente de hiperglicemia. O paciente diabético apresenta alterações
fisiológicas que comprometem a capacidade imunológica e a resposta inflamatória, aumentando a
susceptibilidade às infecções. Dentre as principais manifestações bucais relacionadas à diabetes estão a
xerostomia, glossodinia, ardor na língua, eritema, e distúrbios de gustação. O quadro favorece o aumento
da acidez bucal e da viscosidade e diminuição do fluxo salivar, os quais são fatores de risco para cárie. A
doença periodontal é a manifestação bucal mais comum, além disto, emergências como hipoglicemia e
cetoacidose metabólica podem ocorrer durante o atendimento, e o cirurgião-dentista deve estar atento
para estas manifestações, especialmente em diabéticos não diagnosticados ou não compensados. Pacientes
com controle inadequado têm significativamente mais sangramento gengival e gengivite, quando
comparado ao compensado ou não portador da doença. O objetivo deste trabalho, portanto é discutir
através de uma revisão de literatura, as alterações bucais comumente encontradas em pacientes portadores
de diabetes mellitus.
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Através deste estudo foram avaliadas as condições de higiene oral dos pacientes diabéticos e sua
correlação clínica com a doença periodontal, além da orientação quanto à necessidade da compensação
terapêutica para redução do quadro mórbido oral. No presente estudo participaram 40 indivíduos portadores
de diabetes tipo II. Foram formados dois grupos (III e IV) cada grupo constituído de 20 voluntários. No
grupo III, os voluntários usaram um dentifrício com flúor e não abrasivo; no grupo IV, os voluntários
usaram o colutório antimicrobiano a base de clorexidina (manipulado). No primeiro momento do estudo
(dia zero) foi realizado o exame clínico, constituído pela tomada do índice de placa visível e do índice de
sangramento gengival. No segundo momento, período teste, os voluntários receberam o dentifrício e o
colutório de acordo com o seu grupo (III e IV), respectivamente; foram orientados a escovar seus dentes
com o dentifrício, duas vezes ao dia, e fazer bochechos, duas vezes ao dia, por um período de 30 dias.
Após este período foi realizado um novo exame clínico e tomada do índice de placa. Devido a realização
de palestras educativas sobre orientação de higiene oral, adequação do meio bucal realizado no atendimento
clínico e também a compensação terapêutica com a utilização do dentríficio ou colutório, tiveram uma
redução significativa, em ambos os grupos, do índice de placa e sangramento gengival. É certo que
muitos diabéticos desconhecem que a boa higiene oral pode se transformar numa excelente aliada no
controle da glicemia e melhorar sua qualidade de vida.
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O

s instrumentos ultra-sônicos são instrumentos que produzem vibrações dentro da faixa ultra-sônica
(cerca de 20000 a 45000 ciclos por segundo, dependendo do fabricante). Estes são acompanhados por
um jato de água e podem ser usados para remover depósitos que se encontram aderidos aos dentes. A
utilização do aparelho de ultra-som vem sendo cada vez mais freqüente na área da Odontologia em
conjunto com os raspadores manuais convencionais. Este é usado para a remoção de placa e cálculo na
superfície radicular. Em dentes unirradiculares, a raspagem manual e a ultra-sônica apresentam resultados
semelhantes, pela facilidade de acesso a superfície e anatomia mais favorável. Em dentes multirradiculares
e na região de furca, os resultados são mais favoráveis à instrumentação ultra-sônica por permitirem
melhor acesso, além da possibilidade de potencializar os resultados clínicos pela incorporação de
antimicrobianos tópicos (iodo, clorexidina) na refrigeração. O objetivo do estudo foi revisar a literatura
para investigar a eficácia da instrumentação ultra-sônica em relação à manual principalmente nessas
áreas de difícil acesso, posicionando seus reais benefícios clínicos.
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O

termo “mucocele” é empregado no cenário clínico, como termo genérico, para se referir aos fenômenos
de retenção e extravasamento de muco, diferenciados somente após a análise histopatológica. Atinge
com maior freqüência o lábio inferior, principalmente pelo fato deste sítio ter maior tendência a ser
exposto a traumas. O tratamento ideal para qualquer forma de mucocele é sua completa remoção cirúrgica,
embora alguns casos possam ser resolvidos de forma conservadora, através de sua regressão espontânea,
com a simples remoção dos agentes causais. Além da cirurgia convencional para remoção das mucoceles
em lábio inferior, algumas técnicas têm sido preconizadas com o objetivo de facilitar a remoção da lesão
e evitar recidivas, como a Técnica de Shira com emprego de material de moldagem. O presente trabalho
se propôs, através de revisão da literatura e relatos de casos, avaliar as indicações e eficácia de diversas
modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento das mucoceles em lábio inferior. Assim, foi verificado
que a abordagem terapêutica frente a estes casos depende de condições clínicas individuais, tais como a
idade do paciente, agente etiológico, evolução e dimensão da lesão.
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O

s dispositivos de liberação lenta foram desenvolvidos para minimizar os inconvenientes da ação sistêmica
dos antimicrobianos utilizados como coadjuvantes ao tratamento periodontal.O chip de clorexidina
proporciona biodisponibilidade e alta substantividade,é biodegradável e de aplicação clínica facilitada.Este
estudo pretende relatar os resultados clínicos e radiográficos do uso do dispositivo de liberação lenta composto
de clorexidina em paciente com periodontite crônica.Selecionamos um paciente do sexo feminino com
periodontite crônica e sítios com doença periodontal com profundidade >5,0 mm nos caninos inferiores.Os
sítios foram divididos em: teste,tratado com instrumentação periodontal associada ao acesso cirúrgico,seguido
da implantação do chip de clorexidina, e sítio controle,tratado somente com instrumentação periodontal
associada ao acesso cirúrgico.Foram feitas avaliações clínicas e radiográficas nos períodos de baseline,
7,14,21,30,60,90 e 540 dias.Nas avaliações clínicas foram examinados Índice de Placa,Índice
Gengival,Profundidade de Sondagem,Retração Gengival e Nível Clínico de Inserção.Realizaram-se
radiografias iniciais e finais e análise por subtração radiográfica digital.Os resultados sugerem que o chip
de clorexidina é seguro e eficaz para o tratamento da doença periodontal crônica ao mostrá-se efetivo na
resolução do processo inflamatório e na melhora das condições clínicas periodontais.
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Doença periodontal é o termo utilizado para aquelas condições inflamatórias crônicas de origem bacteriana
que se iniciam com a inflamação gengival, podendo com o tempo estender-se aos tecidos de suporte dos
dentes ocasionando a periodontite. Durante a gravidez a inflamação gengival tende a se agravar, e muitas
vezes torna-ser mais perceptível frente à presença de irritantes locais capazes de proporcionar o acúmulo
do biofilme dental e assim promover um ambiente propício para instalação e progressão da doença periodontal. Há que se posicionar também, que os efeitos nocivos do biofilme podem ter sua ação
potencializada, pelas alterações hormonais que ocorrem no período gestacional, notadamente aqueles
diretamente relacionados aos fenômenos vasculares e de resposta humoral. Minimizar o risco de
intercorrências na gravidez e a infecção de microorganismos bucais patogênicos constitui-se em importante
conduta preventiva para o binômio mãe/filho, já que há uma possibilidade de que a doença periodontal
na gravidez seja fator de risco para o nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. O objetivo do
estudo foi revisar a literatura, para verificar a ocorrência de doença periodontal em gestantes e sua
influência como fator de risco para o nascimento de bebês prematuros e de baixo peso, tendo em vista a
necessidade de instituir medidas preventivas de controle de placa capazes de minimizar essa ocorrência.
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O corpo humano tem uma capacidade notável para a regeneração. As células nos tecidos tais como no
sangue e no epitélio dividem-se rapidamente e são regeneradas continuamente durante toda a vida. Células
indiferenciadas são definidas pela capacidade de auto renovação e diferenciação em células maduras. A
utilização dessas células na odontologia pode representar uma alternativa terapêutica para o tratamento
de exposições pulpares, regeneração dos tecidos periodontais e a perda do órgão dentário. O estudo das
células indiferenciadas recebeu uma atenção considerável desde a descoberta em que as célulastronco do adulto têm a capacidade de dar forma a muitos diferentes tipos de tecidos. Os avanços técnicos
ajudaram a identificar o potencial destas células-tronco e a sua capacidade para regenerar tecidos estão
sendo estudados nas mais diversas formas. O presente trabalho tem o objetivo discutir os estudos
encontrados na literatura acerca das atuais tendências das pesquisas com células-tronco na Odontologia
que visam à reconstrução dos tecidos dentários, além de discorrer sobre os fatores implicados para o
sucesso na utilização prática dessas células.. Com base nos estudos discutidos, pode-se concluir que as
células de origem dentária constituem uma alternativa viável para a regeneração tecidual.
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Uma situação clínica corriqueira no consultório odontológico é o paciente queixando-se de sensibilidade
dentinária juntamente com a recessão gengival. Esta por sua vez, provoca no paciente o medo da perda
dos dentes e, ao mesmo tempo, incômodo estético. Ao se deparar com este tipo de problema, o profissional
pode lançar mão das diversas técnicas cirúrgicas plásticas periodontais, dentre elas destaca-se a técnica
de enxerto de tecido conjuntivo associado ao retalho deslocado coronalmente como uma boa opção para
áreas com recessão gengival e pouca quantidade de mucosa ceratinizada. O presente trabalho relata um
caso clínico de um paciente do gênero feminino, 24 anos que procurou tratamento periodontal para
resolver o seu problema estético. No exame clínico encontrou-se uma recessão de 3mm, Classe I de
Miller na vestibular do 23, com 2mm de mucosa ceratinizada. A técnica operatória adotada foi a de
Langer e Langer. Transcorridos 30 dias da cirurgia, observou-se o recobrimento total da recessão com
aumento da quantidade de mucosa ceratinizada.
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O processo de reabsorção óssea alveolar é contínuo ao longo da vida dos pacientes edêntulos, podendo
causar desadaptação das próteses durante a fala e mastigação. Uma solução alternativa para esta
desestabilização seria o reembasamento da prótese, uma manobra que visa readaptar a base da prótese ao
rebordo através da adição de um filme de material plástico à superfície interna da prótese. O objetivo deste
trabalho é apresentar um caso de paciente, homem, idoso, edêntulo bimaxilar, que procurou a Clínica de
Prótese da UFPE queixando-se de não conseguir usar a prótese total inferior por falta de adaptação, causandolhe isso prejuízos funcionais e estéticos. A técnica indicada foi o reembasamento direto com resina resiliente
dura (que possui menor porosidade e maior durabilidade), no qual o material manipulado foi distribuído
sobre a face interna da prótese previamente desgastada. A prótese foi introduzida na boca do paciente para
que, em máxima intercuspidação com a superior, se aguardasse a presa final do material, mantendo-se
assim a dimensão vertical de oclusão. A prótese inferior foi então retirada, recebeu acabamento, e retornou
à boca do paciente que saiu da clínica com as próteses adaptadas. Baseando-se na melhora considerável da
mastigação e fonação do paciente, recomenda-se o reembasamento direto por ser uma técnica simples, de
fase única, com excelentes resultados para usuários de prótese total.
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Um tratamento protético restaurador deve ser precedido por uma avaliação periodontal dos dentes pilares
para que o planejamento integrado proporcione um prognóstico favorável e uma condição clínica ótima
à realização do tratamento protético periodontal. Em caso de desequilíbrio periodontal, procedimentos
podem e devem ser coadjuvados com a reabilitação protética a fim de restabelecer a saúde e função do
sistema estomatognático do paciente. A odontologia restauradora deve ser realizada em ambiente livre
de inflamação. É necessária uma avaliação criteriosa quanto ao estado do tecido gengival, alterações do
contorno gengival, profundidade de sondagem, quantidade de qualidade de gengiva inserida, mobilidade
dentária, presença de lesão de furca, presença de sangramento e exsudato, avaliação do suporte natural,
dentre outros. Uma reabilitação oral, atualmente, deve levar em consideração também, em seu
planejamento, a possibilidade de instalação de implantes osseointegráveis, buscando um melhor
prognóstico. Este trabalho descreve o caso clínico de uma reabilitação oral, envolvendo cirurgias
periodontais regenerativas e ressectivas, cirurgia de levantamento de seio maxilar com instalação de
implantes no mesmo tempo cirúrgico, prótese parcial fixa implantossuportada e próteses parciais fixas
suportadas por pilares dentários avaliados criteriosamente segundo os conceitos periodontais pertinentes.
Com acompanhamento clínico de 32 meses, podemos concluir que quando trabalhamos com um
planejamento integrado, as chances de sucesso nos trabalhos de reabilitação oral são bem maiores.
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A

distribuição das forças oclusais em um dente hígido ocorre de forma harmônica pela coroa dental,
estrutura radicular e tecidos de suporte dos dentes. As modificações estruturais pelo tratamento endodôntico,
bem como as forças laterais, podem levar a concentrações de tensões em um determinado local da estrutura
dentária podendo levar à fratura radicular ou corono-radicular. Muitas vezes é necessária a utilização de
pinos para dar resistência aos elementos fragilizados e retenção às restaurações. O presente trabalho tem
como objetivo fazer considerações sobre tipos de pinos pré-fabricados não metálicos, preparação da estrutura
dentária para colocação do pino, técnica de cimentação e reforço ou reabilitação intra-radicular. Assim
podemos concluir que conceitos biológicos básicos devem ser respeitados para reconstrução de elementos
dentais tratados endodonticamente e que os pinos pré-fabricados são os mais indicados para reconstrução
de dentes acometidos por grande perda de estrutura dental coronária. Para a utilização de pinos intraradiculares não metálicos deve-se considerar os fatores relacionados ao elemento dental que será restaurado
bem como as características dos pinos. Desse modo verificamos que os pinos pré-fabricados não metálicos
apresentam propriedades superiores aos metálicos, sendo os mais indicados em casos de reabilitação estética.
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O sucesso de uma reabilitação oral, utilizando-se o “protocolo de Brånemark”, é amplamente determinado

Odontologia vive atualmente o que pode ser chamado de “boom-estético”, graças ao vertiginoso aumento
de pacientes que procuram o consultório odontológico em busca de um novo sorriso mais bonito ou mais
branco, ou seja, trabalhos puramente eletivos. O paciente não vai mais ao dentista apenas para tratar de sua
saúde bucal, mas ele agora deseja ter o sorriso deste artista de televisão ou daquela capa de revista. Os
sistemas cerâmicos metal-free atuais permitem reproduzir com perfeição as características ópticas do esmalte
e da dentina presentes nos dentes naturais e, juntamente com o clareamento dentário e os implantes, são os
principais responsáveis por esse sucesso estético. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a seqüência
clínica da substituição de uma restauração metalocerâmica do elemento 11, com exposição da margem
metálica, por uma coroa metal-free do sistema Empress. Este sistema foi escolhido por possuir características
de translucidez e opalescência mais similares ao dentes naturais do paciente. O dente tratado teve um
núcleo metálico fundido substituído por outro em zircônia para se adequar às características ópticas do
caso, visto que o Empress não apresenta a mesma capacidade de “mascaramento” do InCeram.. O resultado
foi bastante satisfatório, apresentando um aspecto harmonioso em relação aos dentes vizinhos e um sorriso
natural, sem o escurecimento gengival anteriormente presente.

pela transmissão das cargas funcionais da desoclusão. Este trabalho analisou, pelo método dos elementos
finitos tridimensionais, as tensões geradas por diferentes padrões de desoclusão em uma prótese total
inferior, implantossuportada. Foram desenvolvidos modelos tridimensionais, compostos por cinco
implantes como pilares, com 13 mm de altura por 3.75 mm de diâmetro, localizados na região intraforame mentual, componentes protéticos de 3 mm de altura, unidos por uma infra-estrutura metálica em
níquel-cromo, com 12 mm de cantilever bilateral, recoberto por resina acrílica ativada termicamente e 12
dentes artificiais. Os programas SolidWorks® e CosmosWorks® foram utilizados no pré e pós
processamento dos dados. As propriedades mecânicas foram inseridas no modelo e estabeleceu-se um
carregamento de 15 N nos pontos pré-determinados. Os resultados obtidos demonstraram que o padrão
de desoclusão em guia canino gera uma tensão maior na região do primeiro implante e na oclusão
balanceada bilateral, as tensões foram maiores em toda a infra-estrutura. A tensão máxima encontrada na
simulação da oclusão balanceada bilateral foi 3.22 vezes maior que a encontrada no padrão de desoclusão
em guia canino. Concluiu-se que o padrão de desoclusão em guia canino é ideal para esse tipo de prótese.
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O atrito da prótese total e a mucosa irrita as glândulas salivares menores, diminuindo a secreção salivar e

s cistos naso-labiais são casos clínicos raros de cistos de desenvolvimento. A incidência dessa patologia
na população em geral é de aproximadamente 1:25.000, representando apenas 0,3% de todos os cistos
que acometem a região maxilar. O sítio anatômico de eleição é o lábio superior lateralmente à linha
mediana. Sua etiopatogenia é desconhecida e do ponto de vista clínico se caracteriza por uma tumoração
flutuante na região do sulco naso-labial ao redor da asa do nariz, referente à porção ventral inferior do
rebordo piriforme, causando uma elevação do lábio superior. Seu diagnóstico é feito basicamente pelo
achados clínicos topográficos, associados aos resultados histopatológicos. A tomografia computadorizada
e a ecografia revelam sua extensão às regiões circunvizinhas. São classificados como pertencentes aos
cistos fissurais, possuindo ampla sinonímia, sendo a denominação de cisto naso-labial o termo
aparentemente mais adequado. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico de cisto
naso-labial em uma paciente de 45 anos de idade, que apresentava aumento de volume do lábio superior
direito, com evolução aproximada de dois anos, sem sintomatologia dolorosa. Os autores concluem,
enfatizando a importância da escolha de uma terapêutica cirúrgica adequada, a exemplo da eleição do
acesso intra-oral, o qual permitiu ampla exposição da patologia para sua total remoção.

favorecendo a proliferação de microorganismos na cavidade oral. Para evitar o aparecimento da estomatite
protética deve-se realizar a desinfecção da prótese pela sua imersão em produtos antimicrobianos. O objetivo
deste trabalho foi estudar a eficácia da água sanitária 1%, vinagre sem álcool e bicarbonato de sódio para a
desinfecção de próteses dentárias e tratamento da estomatite protética. Utilizou-se abordagem metodológica
indutiva e técnica documental baseada na literatura pré-existente sobre o assunto em artigos e periódicos
científicos e livros, encontrados na internet e bibliotecas. O hipoclorito de sódio a 1% possui a propriedade
de dissolução da matéria orgânica, pois o cloro interrompe a atividade das enzimas microbianas. O bicarbonato
de sódio remove microorganismos nocivos e neutraliza o pH bucal, promovendo boa higiene bucal. O
vinagre sem álcool também apresenta atividade, contudo, apesar de controlar o crescimento das espécies C.
glabrata, C. tropicalis e C. krusei, seu efeito é reduzido para a Candida albicans, principal agente etiológico.
Conclui-se que o uso de produtos de fácil aquisição pela população são eficazes na desinfecção de próteses
e tratamento da estomatite protética devido ao seu poder antimicrobiano.
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A face é a mais bela e perfeita escultura humana. É através dela que o homem expressa suas emoções e
sentimentos, e pode relacionar-se socialmente. Outro aspecto relevante, é que a face normal é um referencial
estético fundamental, no sentido darwiniano do termo, para a sociedade que já tem formada seu padrão
de normalidade e estética. Quando um ser humano perde um órgão ou parte da face, ele passa a ser
estigmatizada, rotulada de estranho, sendo excluído do seu meio social e familiar. Assim, existe na
Odontologia a especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial que reabilita o paciente do ponto de vista
estético, funcional e psicossocial. Portanto, a Prótese Buco-Maxilo-Facial tem a finalidade de melhorar
a qualidade de vida do paciente, sua segurança emocional, reabilitando-o de forma que possa reintegrarse à sociedade. Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico de um
paciente atendido na clínica de Prótese Buco Maxilo Facial da Faculdade de Odontologia da Universidade
de Pernambuco-FOP/UPE, vítima de P.A.F. que provocou a perda da região ocular bilateral, bem como
a sua reabilitação protética.
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C

om a crescente complexidade dos procedimentos clínicos na Odontologia, uma adequada avaliação
imaginológica é essencial no planejamento e acompanhamento do tratamento realizado. Entre as
modalidades radiográficas de imagens volumétricas, a tomografia computadorizada por feixe cônico
(TCFC) tem tido grande destaque, sendo utilizada desde 1999 na Europa e EUA, e mais recentemente no
Brasil. Aparelhos de tamanho compacto e baixo índice de radiação, através de um feixe de radiação em
forma de cone com projeções sucessivas, produzem imagens radiográficas que são visualizadas através
de softwares e manipuladas no pós-processamento radiográfico proporcionando a visualização das
estruturas ósseas em três dimensões e sem superposição radiográfica. Na Odontologia o TCFC tem como
principais aplicações o planejamento de implantes osteointegrados, avaliação de dentes inclusos,
superfícies ósseas da articulação temporomandibular e patologias do complexo maxilofacial. Baseado
no exposto, o objetivo do presente trabalho é evidenciar as vantagens da TCFC, além de descrever os
princípios de formação da imagem radiográfica.
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O colo do côndilo mandibular por representar a parte mais vulnerável da mandíbula apresenta uma alta
incidência de fratura. O diagnóstico preciso consiste no exame clinico auxiliado por exames de imagens.
Os principais sinais e sintomas da fratura de côndilo são dor, limitação dos movimentos mandibulares,
oclusão dentária alterada e assimetria. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
através de um caso clínico a eficácia da tomografia computadorizada (TC) como exame auxiliar no
diagnóstico e no planejamento cirúrgico da fratura de côndilo. Paciente do sexo feminino, 8 anos, vítima
de acidente ciclístico foi encaminhada para a realização de radiografia panorâmica dos maxilares. Ao
exame clínico apresentava escoriações na região mentoniana, edema e dor na região pré-auricular esquerda
e limitação de abertura bucal. No exame panorâmico não foi possível evidenciar sinais de fratura. No
entanto, devido aos sinais clínicos, foi realizada uma TC de feixe cônico em que foi possível constatar
fratura baixa do colo do côndilo mandibular esquerdo. O diagnóstico preciso das fraturas de face é
imprescindível para o estabelecimento da terapia adequada. Diferentemente da radiografia panorâmica,
a TC apresenta imagens mais acuradas, sem sobreposições, com maior detalhe das estruturas e de maior
conforto ao paciente, sendo extremamente valiosa e fidedigna no diagnóstico de fraturas na face.
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As calcificações consistem em depósitos de sais de cálcio que ocorrem durante a formação dos tecidos
ósseos e dentários. Essas podem ser classificadas em: distrófica, metastática e calcinose, que se manifestam
como pequenos focos radiopacos ou irregulares, acometendo os nodos linfáticos, bochecha, língua,
assoalho e região da face. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão literária de um
tipo de calcificação distrófica: As Lesões Calcificadas de Acne. Esse tipo de calcificação ocorre em
tecidos degenerativos e nas cicatrizações hipertróficas de lesões de acne variando na forma, tamanho e
densidade, apresentando-se radiograficamente como focos de neves. No entanto, são raras as radiografias
que evidenciam esse tipo de calcificação, já que na maioria delas, o tempo de exposição é prolongada e
quando essas calcificações aparecem são pequenas e dispersas. É importante que o Cirurgião-Dentista
conheça tal calcificação, já que possa aparecer em radiografias requisitadas rotineiramente por esses
profissionais e para que o diagnóstico final seja realizado é necessária uma boa anamnese associada a um
exame extra-oral, radiográfico específico, que é a radiografia dos tecidos moles com filme colocado no
vestíbulo da boca dirigido para os tecidos faciais.
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O

Ameloblastoma pode existir sob qualquer forma de imagem radiolúcida nos maxilares, desde uma
simples imagem circular até variações extensas, multiloculares, entre outros. Apresentar 2 casos
radiográficos, com imagens e características dos diversos tipos de Ameloblastoma, mostrando relações
com estruturas vizinhas e interferência nestas. Paciente do sexo masculino, 27 anos, encaminhado para
avaliação por apresentar um aumento de volume, assintomático, na hemi-mandíbula esquerda, há 1ano.
Vê-se uma imagem radiolúcida de limites definidos, erosão parcial de tábuas ósseas e deslocamento e
reabsorção radicular de alguns dentes. (fonte: Dra. Hanny Gonzales / Dr. Leolpoldo Meneses). Paciente
do sexo masculino, 39 anos, encaminhado para avaliação de tumor na mandíbula, com 1 ano e meio de
evolução. Apresenta sensação de formigamento, tumefação rígida e mobilidade dental. Vê-se uma imagem
radiolúcida, multilocular, de limites definidos, adelgaçamento das corticais e reabsorção radicular. (fonte:
Dr.Hugo Aguayo / Dra. Hanny Gonzáles). O avanço da tecnologia no campo da imaginologia, tornou o
diagnóstico do Ameloblastoma mais preciso, possibilitando a realização de cirurgia prévia nos modelos,
diminuindo o tempo cirúrgico verdadeiro e aumentando a segurança dos procedimentos no paciente,
bem como, permitindo o planejamento de próteses para as partes perdidas.
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A radiografia panorâmica (RP) é um importante exame radiográfico, solicitada em larga escala pelos
cirurgiões-dentistas (CD), por ser de baixo custo e de fácil acesso à população. Além disso, por possibilitar
uma visão geral do complexo maxilo-mandibular, a RP torna-se bastante prática para complementar o
exame clínico no diagnóstico de lesões nos dentes e ossos da face, assim como também tem sido utilizada
para avaliação de alterações ósseas na articulação temporomandibular (ATM) como artrite, osteoartrose,
artralgia, anquilose, anormalidades do desenvolvimento, entre outras. Desta forma, o presente trabalho
tem como objetivo avaliar a projeção do côndilo mandibular, um dos componentes da ATM, na radiografia
panorâmica, para verificar sua aplicabilidade no diagnóstico de desordens que a acometem. O estudo foi
realizado colocando-se marcadores metálicos distintos nos pólos lateral e medial de dezessete crânios
secos. Após os crânios terem sido articulados e submetidos ao exame panorâmico, observou-se que em
todos os casos o pólo lateral do côndilo projetou-se na região ântero-inferior da imagem do mesmo
enquanto que o pólo medial encontrava-se em sua região póstero-superior. Portanto é importante que o
CD tenha pleno conhecimento das vantagens e limitações dos exames radiográficos que o auxiliam, para
que não ocorram equívocos de diagnóstico.
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A

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) surgiu como necessidade específica da

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico é uma técnica de obtenção de imagem que utiliza o
feixe cônico de radiação dando um giro de 360º em torno da cabeça do paciente com o mínimo de
exposição à radiação, reproduzindo assim, uma imagem tridimensional dos tecidos mineralizados
maxilofaciais. É utilizada em várias especialidades odontológicas: Implantodontia, para verificar
morfologia, quantidade e qualidade óssea; Ortodontia, para traçado computadorizado em três dimensões
e obtenção de imagens panorâmicas e cefalométricas; Periodontia, para verificar fenestração óssea, altura
da crista alveolar e lesão de furca; Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, para avaliar fraturas,
dentes inclusos, tumores; em Endodontia, para verificar canais acessórios e fraturas radiculares, entre
outras indicações. O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância da utilização desta técnica
pelo cirurgião-dentista para a visualização de estruturas de dimensões reduzidas sendo, portanto, de
extrema importância na decisão terapêutica a ser tomada.
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odontologia, pois os tomógrafos computadorizados médicos, utilizados até então, possuem custo elevado
e são responsáveis por altas doses de radiação absorvida pelos pacientes. A TCFC está sendo amplamente
utilizada na prática da radiologia oral e maxilo-facial, já que promove baixa dose de radiação e possui
“softwares” para estudo detalhado aplicado a Odontologia. Esta técnica possibilita a aquisição de todo o
volume das estruturas maxilo-faciais que poderão ser posteriormente reconstruídas em imagens axias,
coronais, sagitais e panorâmicas. A dose de radiação da TC de feixe cônico apresenta-se similar à do
exame periapical da boca toda, mas quando comparada a TC convencional, esta dose é reduzida em cerca
de 40 vezes, por maxilar. É importante salientar que as doses em exames de TC de feixe cônico variam
substancialmente dependendo do equipamento, tamanho do campo e fatores técnicos utilizados, como
Kilovoltagem e Miliamperagem. Diante disso, as indicações desse exame expandiram-se e apontam para
um cenário onde sua imagem será utilizada ampla e rotineiramente, pois apresenta ótima qualidade,
baixo tempo na aquisição das imagens e dose significativamente reduzida em relação à TC convencional.
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A tomografia computadorizada de feixe cônico (cone beam) permite a visualização de tecidos duros em um
único exame sem sobreposição de imagens, por isso é indicada para o exame de afecções da cavidade bucal e
estruturas anexas. A reconstrução tridimensional de estruturas selecionadas possibilita ao dentista maior
visualização do caso clínico e aumenta a segurança na elaboração do plano de tratamento. Este exame tem a
vantagem de possibilitar a aquisição de todas as estruturas maxilofaciais do paciente em volume, ou seja, em
terceira dimensão, e posteriormente com o uso do programa de computador este volume poderá ser transformado
em imagens axiais, coronais, sagitais a panorâmicas. A tomografia computadorizada de feixe cônico constitui
um recurso auxiliar de diagnóstico bastante útil na clínica odontológica. Seu campo de atuação engloba quase
todas as modalidades da odontologia como na implantodontia, na ortodontia, na periodontia, na cirurgia e
traumatologia buco-maxilo-facial e na endodontia. Essa nova tecnologia traz um avanço na radiologia
odontológica, por permitir a visualização de estruturas buco-maxilo-faciais com uma menor exposição de
radiação para o paciente, quando comparado com a tomografia computadorizada tradicional. Este trabalho
tem como objetivo demonstrar as aplicações da tomografia computadorizada de feixe cônico ao diagnóstico
odontológico relacionadas a algumas de suas especialidades.
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O avanço da tecnologia trouxe grandes benefícios na área odontológica através da criação dos biomodelos.
O propósito deste trabalho é avaliar as vantagens e aplicações da Prototipagem Rápida como recurso em
ascensão no planejamento cirúrgico em Traumatologia Bucomaxilofacial, mencionando os obstáculos a
serem vencidos para sua implementação futura garantida. Estes protótipos, construídos através da captação
e processamento de imagens advindas da Tomografia Computadorizada (TC), Ressonância Magnética e
Ultrassonografia, atualmente têm se difundido na Traumatologia Bucomaxilofacial, minimizando o tempo
e as intercorrências cirúrgicas que requerem geralmente grandes cuidados. Além de proporcionar uma
avaliação global da seqüela produzida pelo trauma, o guia de acrílico permite a simulação da adaptação
previamente à cirurgia com elaboração de um plano de tratamento interdisciplinar, maior compreensão
da anatomia cirúrgica, maior segurança e precisão nas osteotomias que, quando comparado ao custo
relativamente elevado deste artefato tem seus benefícios melhor evidenciados.
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A Vigilância da Saúde é um processo complexo que articula o “enfoque populacional” (promoção) com
o “enfoque de risco” (proteção) e o “enfoque clínico” (assistência), constituindo-se uma forma de pensar
e de agir em saúde, que pressupõe a análise permanente da situação de saúde da população e a organização
e execução de práticas de saúde voltadas ao enfrentamento dos problemas e necessidades existentes em
determinado território. Este trabalho tem como objetivo discutir a atuação do cirurgião-dentista no
desenvolvimento de ações de vigilância da saúde em nível central, por meio de uma revisão de literatura.
Em geral, os programas de saúde perdem eficiência por basearem-se no modelo de vigilância “sobre” os
profissionais e não “com” a participação ativa deles. A prática odontológica abrange ações que se inserem
tanto na saúde da comunidade, como no meio ambiente. É imprescindível a participação do cirurgiãodentista na equipe de vigilância devido ao seu conhecimento técnico específico e todo seu conhecimento
científico que norteiam suas ações. É preciso que haja uma reforma curricular nas instituições de ensino
superior em odontologia para formar profissionais capacitados e motivados a exercerem a função na
equipe da vigilância da saúde, visto a complexidade das ações realizadas.
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O conhecimento do processo saúde-doença bucal nas coletividades humanas é de fundamental
importância para se chegar aos fatores determinantes das enfermidades bucais, dos danos e eventos
associados à saúde, propiciando a adoção de medidas de prevenção e controle. O objetivo do trabalho foi
analisar a percepção dos educadores da Legião da Boa Vontade (LBV) – Recife, que trabalham com
crianças em idade escolar, sobre o processo saúde-doença bucal. Foi realizado um estudo qualitativo,
cujo instrumento de coleta utilizado foi um questionário semi-estruturado aplicado em 7 educadores.
Observou-se que 60% dos educadores conceituam saúde bucal como uma adequada higienização, 80%
relacionam doença bucal à falta de higiene oral e 70% não consideram boa a saúde bucal das crianças.
Como doenças bucais mais conhecidas, 60% declararam a cárie, 25% a gengivite, 10% o mau hálito e
apenas 5% mencionaram o câncer de boca. A importância da escovação de dentes e língua após as refeições
foi mencionada por 60% dos pesquisados. Os educadores não demonstraram muita segurança quanto ao
entendimento do processo saúde-doença bucal. Uma vez que exercem um importante papel na difusão de
conhecimentos, faz-se necessário promover programas educativos para o esclarecimento desses temas
tornando-os multiplicadores de ações preventivas juntamente com a equipe de Saúde Bucal somando
forças para melhorar a qualidade de vida da comunidade.
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O tabagismo é considerado o mais importante problema de saúde pública e a principal causa evitável de
morte em nossos dias, sendo responsável pela morte de um a cada dez adultos (5 milhões por ano). O
objetivo deste trabalho é orientar os cirurgiões-dentistas sobre as conseqüências do consumo de tabaco,
bem como o seu papel, na abordagem do paciente sobre o assunto. Foi realizda uma revisão bibliográfica
na base de dado da bireme compreendo artigos dos anos 2000 a 2007. Os fumantes são acometidos com
maior freqüência por infecções respiratórias, por comprometimento da saúde bucal, pela redução da
capacidade física. O fumo é diretamente responsável por 30% das mortes por câncer, 25% das doenças
coronarianas, 85% das doenças pulmonares obstrutivas crônicas e 25% das mortes por doença cérebrovascular. O fumo é também relacionado à úlcera gástrica e a impotência sexual no homem. O risco de
adoecer é tanto maior quanto mais cedo se iniciar o tabagismo. Artigos revelam o desconhecimento dos
cirurgiões-dentistas sobre o assunto bem como a sua omissão quanto a orientação dos pacientes. Concluise que campanhas antitabágicas mais efetivas em nível de primário devem ser realizadas com o intuito de
melhorar a qualidade de vida da população, neste sentido o cirurgião-dentista que é responsável por
levar noções básicas de saúde a comunidade deve contribuir instruindo seus pacientes e desencorajando
este hábito.
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De uma forma geral o Odontopediatra não é o primeiro profissional a ter contato com a criança, tornandose de grande importância a integração entre a Odontologia e a Pediatria, permitindo compartilhar
recomendações que vão proporcionar melhor orientação sobre cuidados com a saúde bucal. Uma
abordagem multidisciplinar pode oferecer orientações educativas bucais esclarecedoras estimulando
positivamente uma série de fatores que objetivam o bem-estar geral da criança. Este trabalho teve como
objetivo fazer um levantamento das respostas dos médicos Pediatras de um hospital amigo da criança em
Recife/PE a respeito do conhecimento sobre cuidados com a saúde bucal em criança.Utilizou-se como
instrumento de coleta um questionário com perguntas acerca de aspectos importantes relativos a fluoretos,
cárie, amamentação natural e artificial. Observa-se que as recomendações dadas pelos médicos Pediatras
em relação à saúde bucal ainda é vago e inconsistente tornando-se necessária a ampliação e uso de
informações mais exatas pelos médicos Pediatras para repassar conhecimentos odontológicos, o que
pode ser conseguido através da interação com o Odontopediatra. Para que a promoção de saúde bucal
seja precocemente implementada recomenda-se uma maior integração e esforço por parte dos médicos
Pediatras e Odontopediatras, a fim de promover a saúde integral do paciente infantil.
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Promoção de saúde para portadores de deficiência representa um desafio à saúde pública mundial. No

Em pesquisas epidemiológicas de cárie é imprescindível planejar o treinamento e a calibração dos

Brasil, este problema é mais acentuado no nordeste. Esta pesquisa tem como objetivo traçar um perfil
das condiçõs da Motricidade Orofacial (MO) de crianças e adolescentes portadores de deficiência, em
Unidade de Saúde da Família. O estudo foi realizado na USF e Centro de Saúde Jardim Fragoso, em
Olinda, Pernambuco. Efetuou-se uma pesquisa retrospectiva, para avaliação da MO, por análise e contagem
de prontuários das crianças e adolescentes, a partir dos 3 anos de idade, dentição decídua completa, até
os 17 anos de idade, com o diagnóstico de algum tipo de deficiência. O projeto maior teve como protocolo
de aprovação o número 006.0.133.104-05 do Sisnep. Os dados foram notificados em estatística descritiva.
Das 38 fichas analisadas, 55% da amostra eram do sexo feminino e 45% do masculino. A idade média foi
de 9 anos com desvio padrão de 2 anos. 64% da amostra apresentavam alterações na MO, sendo 39%
com hábitos orais deletérios, 35% com modificações no tônus oral e 26% com mudanças no sistema
sensório motor oral. Dos com alterações na MO, 91% continham cárie, periodontopatias, más oclusões
ou DTM. Portanto, é relevante uma atenção especial para o controle e tratamento dessas alterações e,
principalmente, para as orientações no contexto da promoção de saúde oral para essa população alvo.
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examinadores para obtenção de resultados válidos e confiáveis. Este trabalho descreve o processo para
avaliação do grau de concordância inter e intra-examinadores de 14 dentistas do PSF do Distrito Sanitário
IV/Recife, 2006, como condição de participarem de um inquérito de cárie na dentição decídua que avaliou
1.133 pré-escolares cadastrados nas USFs.Também apresenta as técnicas complementares de exame e de
condicionamento infantil que foram introduzidas. Empregou metodologia da OMS e do Ministério da
Saúde. O treinamento abrangeu 18 horas, a calibração realizou-se em uma creche e os examinadores
foram divididos em 2 grupos de 7 profissionais para avaliarem 15 crianças de 5 anos. Os resultados da
calibração inter-examinadores por grupo apresentaram os seguintes valores PGC e Kappas ( IC de 95%),
calculados para todos os dentes em conjunto: G1: 94,2 e 0,65 (0,63 – 0,67);G2: 97,0 e 0,81(0,78 – 0,83).
Durante o levantamento 7,0% da amostra foi reexaminada para aferição das concordâncias intraexaminadores e os valores gerais foram: 99,8; 0,99 (0,91 – 1,00), respectivamente. Bons indicadores de
precisão foram estimados. A observância das orientações pré-estabelecidas e a estratégia do treinamento
com inclusão de técnicas complementares e de preparação da criança contribuíram para os resultados
alcançados.
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O tratamento não-invasivo da cárie pode ser classificado como preventivo quando é feito antes do

A promoção de saúde bucal através de escovação e uso do fio dental constitui importante meio de prevenção

processo de cárie se instalar e minimamente invasivo que não utiliza instrumentos rotatórios e é feito
quando um processo incipiente de cárie já está instalado. O objetivo do presente trabalho é fazer
considerações sobre a utilização, indicação, contra-indicações, vantagens e desvantagens dos
procedimentos não-invasivos utilizados no tratamento da cárie. Utilizou-se abordagem metodológica
indutiva e técnica documental baseada na literatura pré-existente sobre o assunto em artigos e periódicos
científicos e livros, encontrados na internet e bibliotecas. A fluorterapia é considerada como um tratamento
não-invasivo preventivo e baseia-se em contatos tópicos do dente com formulações contendo fluoreto
em sua composição. Entre essas formulações podemos destacar o gel fluoretado, os vernizes fluoretados
e os selantes de fóssulas e fissuras. A técnica da restauração atraumática (ART), consiste na remoção de
tecido cariado com auxílio de instrumentos manuais e posterior selamento das cavidades e corresponde
a principal forma minimamente invasiva da cárie. Assim podemos concluir que todos os métodos utilizados
no tratamento não-invasivo da cárie são importantes para a preservação da estrutura dentária e úteis para
restabelecer a saúde bucal do paciente.

da cárie e periodontopatias. Tais práticas quando iniciadas a partir da infância, trabalham a coordenação
motora necessária para uma boa prática de higiene e a consciência da importância destas medidas. Deste
modo, o propósito deste trabalho foi levar informações sobre saúde bucal a escolares, realizar escovação
supervisionada e aplicação tópica de flúor, e estimular o desenvolvimento da psicomotricidade das crianças
através de práticas educativas motivacionais com a utilização do lúdico. Ao todo foram integrados no
projeto 110 escolares, do ensino infantil e fundamental de uma escola privada, na faixa etária variando
entre 3 a 12 anos. Os Acadêmicos atuaram no ambiente escolar através da realização de teatro de arena e de
fantoches, palestras educativas, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e distribuição de artigos
de higiene oral. Face ao exposto, conclui-se que a odontologia pode exercer um papel significativo na
promoção e prevenção no âmbito escolar, sobretudo quando este trabalho é exercido de forma integrada
com os educadores. Esta co-participação influi na transmissão de informações sobre saúde e higiene bucal,
colabora com a melhoria da saúde e construção de hábitos saudáveis, além de aproximar o cirurgiãodentista de escolares, de forma a desmistificar o “medo de dentista”.
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Baseado na dificuldade de acesso da população aos serviços odontológicos e com o intuito de repassar

USF Bianor Teodósio fica localizada em Dois Unidos- Recife, é composta de 5 micro-áreas, atendendo

educação, prevenção e recuperação à saúde bucal, algumas entidades se uniram na semana do CirurgiãoDentista para uma ação intitulada Sorriso saudável: Ação e Cidadania, onde profissionais, estudantes,
empresas e entidades proporcionaram à população palestras educativas, atendimento odontológico,
orientação à escovação, enfim Promoção à Saúde Bucal. Através dessas ações, a Odontologia integra as
entidades, os profissionais, e chama a atenção da população para a importância de manter uma boa Saúde
Bucal para a melhoria da qualidade de vida.

a 812 famílias, num total de 3248 pessoas. Com o objetivo de vivenciar o modelo de atenção básica à
saúde desenvolvido pelo SUS, a partir da USF Bianor Teodósio, avaliou- se o trabalho desenvolvido
junto à população local. Foram realizadas visitas territoriais com roteiros pré-estabelecidos pela disciplina
de Odontologia Preventiva e Social- FOP/ UPE. Após os resultados houve uma análise crítica entre os
aspectos teóricos e legais da prática da Saúde Bucal no PSF. Observou- se, durante os dias de contato
direto com a realidade de funcionamento da USF Bianor Teódosio, que há um esforço muito grande para
seguir as normas e objetivos propostos pelo SUS. Existem, inclusive, dados capazes de comprovar o
sucesso em algumas áreas de atuação dos profissionais de saúde da USF, como o fato de haver uma
menor incidência de lesões cariosas em crianças de até 5 anos de idade. Paralelo a isso, foram feitas
outras constatações, como a da dificuldade de acesso à unidade por parte da população da região e até
mesmo da insalubridade da área onde localiza- se a USF, o que comprova a necessidade ainda premente
de adequação aos objetivos do Sistema Único de Saúde.
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A

“Odontologia Coletiva” tem como meta viabilizar ao acadêmico de graduação uma reflexão sobre
promoção à saúde, considerando o contexto sócio-epidemiológico nos quais serão implantadas as medidas
preventivas. A formação atual dos acadêmicos de Odontologia necessita se adequar às necessidades do
país. Desta forma a busca por uma odontologia menos curativa e mais preventiva sucita modificações
nos perfis curriculares das universidades do Brasil. Entretanto, para que haja uma reforma curricular, é
necessário modificar a prática da educação, por meio da relação entre teoria e prática. O objetivo deste
trabalho foi avaliar se as universidades de Odontologia estão direcionadas para formação de profissionais
mais engajados com o social. Para isso, foram selecionadas, aleatoriamente a grade curricular de treze
faculdades de odontologia da região Nordeste, envolvendo seis públicas e sete particulares, onde observouse que a disciplina de “Odontologia de Sáude Coletiva” foi contemplada em 100% das faculdades, sendo
23% limitadas apenas a dois semestres da grade curricular. Conclui-se que a maioria dessas instituições
objetiva formar profissionais engajados na realidade sócio-epidemiológica local e nacional, baseando-se
no paradigma de promoção de saúde bucal e se referenciando no sistema de saúde atual.
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O principal objetivo da prevenção na odontologia é o controle de placa bacteriana e sabe-se que os melhores
recursos para este fim são os mecânicos e nesse quesito a escova dental constitui um dos meios mais
empregados além dos agentes auxiliares da escovação, como o fio dental e a hidroterapia. Diante disso, e
por sabermos que grande parte da população brasileira não tem acesso à escova convencional por ser
considerada de custo médio em relação ao rendimento das famílias brasileiras e terem pouca durabilidade,
foi desenvolvido um método alternativo cujo custo pode ser considerado zero, pois os materiais usados na
sua confecção (bambu, esponja vegetal e barbante) são facilmente encontrados. Diversas pesquisas
constataram que não há diferença entre a escova ecológica e a escova convencional em relação à remoção
de placa bacteriana, outra vantagem observada é que o cabo, feito do bambu pode ser reaproveitado, trocando
apenas sua parte ativa quando já estiver deformada e que a mesma pode ser utilizada várias vezes. Dentro
das condições experimentais dos estudos elaborados foi possível concluir que a escova ecológica, foi
considerada tão eficaz quanto à escova convencional, de fácil confecção e economicamente acessível à
saúde bucal e deve ser também indicada em programas de saúde escolar, em escolas da periferia e em zonas
rurais, onde sua matéria prima pode ser facilmente encontrada.
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O objetivo do presente trabalho é relatar sob a forma de obtenção e utilização da raspa do juá na

O uso de fitoterápicos cresce como forma de substituir medicamentos de alto custo, inclusive na

escovação dental em crianças no PSF- Lages do município de Caruaru, enfatizando, mediante uma revisão
da literatura, a importância do seu emprego como medida alternativa de higiene bucal em saúde pública.
O juazeiro é uma árvore típica do nordeste brasileiro e membro da família Rhamnaceae. Esta árvore
apresenta propriedades medicinais, dentre os componentes químicos destacam-se a vitamina C e saponinas
(utilizado como produto de limpeza para os dentes). O extrato de Juazeiro, o Juá, é empregado na
formulação de dentifrícios e em alguns lugares do interior do Brasil como substituto do creme dental. É
utilizado há anos, sendo um método de higiene bucal popular tradicional. A condição socioeconômica de
comunidades menos favorecidas determina muitas vezes dificuldade de acesso ao dentifrícios e escova
dental, e uma vez que o pó do juá seguramente age na redução do biofilme dental, pode ser empregado na
Odontologia como uma opção viável na prevenção e combate de inflamações gengivais e da cárie dental.
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odontologia.Objetivou-se avaliar a atividade antimicrobiana in vitro de doze plantas medicinais:1-folha
do abacate (Persea aC. Bauh);2-agrião (Nasturtium of.);3-velame branco (Croton c.);4- beldroega (Portulaca oL.); 5-cruá (Sicana o.); 6-louro-branco (Ocotea g.);7-malva-rosa (Althaea rósea);8-cipó-capador
(Vell Pp Woodson);9-palma (Opuntia f.); 10-soja (Glycine mLM);11-araticum cagão (Anona cW.);12quina-quina (Myroxylon pL f) sobre as linhagens bacterianas S.mutans (ATCC 25175), S.mitis (ATCC
9811), S.sanguis (ATCC 10557).Utilizou-se uma abordagem indutiva, com procedimentos comparativos
e estatísticos e técnica de pesquisa por documentação direta em laboratório.Em meio de cultura sólido
Ágar Müeller Hinton pela técnica dos poços, foram inseridos 50µl de cada substância na concentração
de 100mg/ml.As placas foram incubadas em estufa bacteriológica por 24h à 37ºC, sendo produzidas em
duplicata.Os dados foram analisados através da mensuração dos halos de inibição.As substâncias que
apresentaram atividade antimicrobiana foram:1-com halos de inibição de 12mm (S.mutans),12mm
(S.mitis),13mm (S.sanguis);3- com halos de 10mm (S.mitis),12mm (S.sanguis);4-com halo de 10mm
(S.mutans);5- com halos de 12,5mm (S.mitis),10mm (S.sanguis). Obteve-se resultados satisfatórios quanto
ao potencial antimicrobiano de 1,3,4,5.
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O

s fitoterápicos têm demonstrado grandes atividades farmacológicas. Devido a isto, o uso de plantas
tem contribuído nas diversas áreas, bem como na odontologia. Objetivou-se avaliar a atividade
antimicrobiana do fruto maduro, da polpa e caroço do fruto verde da Syzygium jambolanum frente ao
Streptococcus mutans, Streptococcus mitis e Streptococcus sanguis. Para determinação da Concentração
Inibitória Mínima (CIM), a atividade antimicrobiana foi conduzida em placa de petri, pelo método de
difusão em ágar. Os extratos foram utilizados na forma pura (1:0) e diluídas de 1:1 até 1:32. O extrato do
fruto maduro apresentou atividade sobre o S. mutans até 1:32 com halos entre 18 e 26 mm, sobre o S
mitis até 1:32, estando os halos entre 18 e 28 mm e S. sanguis até 1:32 com halos ente 14 e 26 mm. O
extrato do caroço do fruto verde apresentou atividade sobre o S. mutans até 1:32 com halos entre 11 e 25
mm, S.mitis até 1:32 com halos entre 11,5 e 26 mm e sobre S.sanguis até 1:16 com halos variando entre
11 e 25 mm. O extrato da polpa também apresentou ação antimicrobiana, para S.mutans e S.mitis até 1:0,
S.sanguis até 1:1 com halos variando de 11 a 13 mm. Diante dos resultados obtidos neste estudo foi
possível concluir que os extratos obtidos da Syzygium jambolanum apresentaram capacidade de inibir o
crescimento de algumas bactérias formadoras do biofilme dental.
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A úlcera traumática caracteriza-se por lesões na mucosa bucal, geralmente, associada a um fator irritante
local, como traumas oclusais, próteses mal adaptadas, aparelhos ortodônticos, queimaduras elétricas, térmicas
ou químicas, podendo, ainda, ser auto-induzidas. Os locais mais acometidos são: língua, lábio e mucosa
jugal. Em relação ao tratamento, preferem-se medicamentos de uso tópico sob a forma de colutórios,
enxagüatórios e géis em orabase. As variadas abordagens medicamentosas utilizam antiinflamatórios,
analgésicos, anti-sépticos, anestésicos locais e associações, cujo emprego dependerá do grau de instalação
do processo e, conseqüentes, sinais clínicos, especialmente álgicos. Dentre as principais condutas
medicamentosas para controle e redução das ulcerações da mucosa bucal empregam-se especialmente os
antiinflamatórios esteróides como a triancinolona, dexametasona e prednisolona. Além destes, existem
preparações farmacêuticas alternativas, que auxiliam no processo de reparo das lesões e em sua maioria,
não possuem efeitos colaterais. Dentre estas, temos o extrato de própolis, o extrato de malva e colutórios a
base de prednisolona 0,1%, lidocaína 0,2% e água mentolada. O objetivo deste trabalho é mostrar, através
de uma revisão da literatura, as modalidades terapêuticas medicamentosas utilizadas no tratamento da úlcera
traumática, as quais visam minimizar o desconforto do quadro e estimular o processo de reparo.
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Durante a gestação ocorrem mudanças psicológicas e fisiológicas importantes. Fatores como alterações
hormonais, têm um papel relevante no desenvolvimento de doenças periodontais e cárie. Informações
sobre hábitos higiênicos, alimentares e transmissibilidade de microorganismos bucais patogênicos tomam
extrema importância nessa fase, pois alguns trabalhos apontam para a correlação com experiência de
cárie entre mãe e filhos. Sabe-se que mães com um bom nível de informação adotam práticas de saúde
favoráveis ao controle e prevenção de doenças bucais. Essa pesquisa tem como objetivo colher informações
sobre os conhecimentos de gestantes pacientes do hospital amigo da criança, CISAM (Centro Integrado
de Saúde Amaury de Medeiros) em Recife, Pernambuco. Foi aplicado um questionário com questões que
abordavam os conhecimentos sobre amamentação, problemas odontológicos na gravidez, meios de
prevenção, procura de tratamento, cuidados com a alimentação e higiene bucal da mãe e da criança. A
gestante, quando bem informada, através de programas preventivos é um vetor essencial para a propagação
dos conhecimentos sobre promoção de saúde bucal, o que contribui de forma importante para uma gestação,
parto e puerpério saudável proporcionando o bem estar do núcleo familiar.
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A

indicação do uso de um fármaco é feita através de uma ordem escrita dirigida ao paciente e ao
farmacêutico, definindo qual e como o fármaco deve ser fornecido e administrado ao paciente. Têm se
observado, inclusive na prática odontológica, o aumento crescente de erros de medicações, que levam ao
uso inadequado e riscos, como efeitos adversos e intoxicações. Tais fatos, podem estar relacionados à
falhas na prática profissional, indicações, estabelecimento da posologia, dispensação, uso e
desconhecimento das normas prescricionais, como também por problemas referentes ao paciente, como
automedicação e não adesão correta ao tratamento. Como o erro de medicação é um evento evitável que,
de fato ou potencialmente, pode ser causa de morbidade e mortalidade significativos, faz-se necessário
um conhecimento adequado e atualizado de farmacologia por parte destes prescritores Assim, o presente
trabalho objetiva analizar através de uma revisão de literatura os aspectos referentes aos erros de
medicações na classe odontológica, de sua prescrição ao uso e estratégias para reduzir sua ocorrência.
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A analgesia preemptiva é um conceito clínico atual, que envolve a introdução de um regime analgésico
antes do início do estímulo nocivo, com o objetivo de prevenir a sensibilização do SNC (hiperalgesia)
aos subseqüentes estímulos que podem amplificar a dor. A idéia se baseia no fato de que a lesão de fibras
nociceptivas leva a mudanças neurais e comportamentais, que podem persistir ainda muito tempo após a
cura da lesão ou cessação do estímulo nocivo. A terapia analgésica preemptiva sendo realizada com
anestésicos locais, opióides e antiinflamatórios não esteroidais, possibilita a diminuição do consumo de
analgésicos pós-operatórios e a redução da dor de origem cirúrgica. O referente trabalho tem como
objetivo apresentar o que é a analgesia preemptiva, sua função e importância dentro da prática e as
controvérsias em torno desta. Sabe-se que a adoção deste método como uma prática clínica padrão tem
sido adiada por controvérsias sobre se a intervenção farmacológica deve ser feita antes do evento cirúrgico
(analgesia preemptiva), antes do início da dor (analgesia preventiva), pela administração repetida de
analgésico de acordo com o curso pós-operatório ou ainda no que diz respeito à droga de eleição para a
técnica analgésica preemptiva.
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O óxido nitroso (N2O) é um gás inorgânico incolor, completamente inofensivo para o organismo. Por
muito tempo foi conhecido como gás hilariante, pela capacidade de provocar contrações musculares
involuntárias na face das pessoas. Apenas no século XX o N2O passou a ser usado com equipamento
aprimorado e dotado de dispositivos de segurança que garantem sua administração concentrada com
uma porcentagem mínima de 30% de oxigênio. O emprego da sedação consciente por óxido nitroso em
razão do seu potencial ansiolítico atua como coadjuvante nas técnicas de condicionamento psicológico,
pois o paciente encontra-se consciente e com a cooperação aumentada. O tratamento odontológico com
N2O está associado ao medo da dor ou de algum desconforto. Frente a isto o cirurgião-dentista além de
promover a saúde bucal, busca o controle adequado desta ansiedade e do medo. O presente trabalho
objetiva abordar as vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações do N2O no uso clínico,
conscientizando os cirurgiões-dentistas, quanto aos benefícios do mesmo em relação ao controle da dor,
medo e ansiedade. No entanto, é de primordial importância salientar que a utilização do N2O deve seguir
uma rotina clínica criteriosa, respeitando as condições de saúde geral e bucal do paciente, contribuindo,
desta forma, para um bom prognóstico.
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A

Hepatite é uma doença que causa sérios danos ao organismo (principalmente ao fígado) e pode levar o
portador à morte. Sua contaminação é muito fácil, por esse motivo, há necessidade de métodos de prevenção
rigorosos. O consultório odontológico é um ambiente de alto risco para contaminações. Por isso, assim como
qualquer paciente, os portadores do vírus da Hepatite precisam ser atendidos de maneira adequada e especial
para que não haja a proliferação de tal patologia. O principal objetivo deste trabalho é relacionar a Hepatite à
odontologia através do conhecimento de suas manifestações orais, tratamento e formas de prevenção. A partir
deste trabalho, pretendemos conscientizar os profissionais de que o tratamento diferenciado dos portadores
dessa patologia, fundamentado principalmente na prevenção, é de extrema importância para promover o
tratamento e/ou controle das suas manifestações orais, além de melhorias na qualidade de vida desses pacientes.
A primeira hepatite descoberta foi chamada de A, a segunda de B, a terceira de C. Hoje, já se conhecem
inúmeras formas de hepatites virais. E existem outras. Por exemplo, quando alguém morre por um problema
de fígado e se faz uma necropsia, às vezes descobre-se que foi causada por um vírus que não se sabe qual é. A
hepatite C, por exemplo, foi descoberta apenas em 1989, e os testes para identificá-la surgiram em 1992 ou
1993. Depois, disso, descobriram-se as hepatites D, E e F. São vírus totalmente diferentes. Portanto, a necessidade
de tratamento diferenciado para os portadores da Hepatite se faz não somente porque possuem uma doença
infecto-contagiosa, mas sim por apresentarem importantes manifestações orais decorrentes desta patologia.
Assim, o tratamento para amenizar essas manifestações melhora a vida do paciente e faz com que este tenha
uma vida com menos prejuízos na cavidade oral.
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A

norexia e bulimia são distúrbios alimentares que decorrem de conflitos emocionais. Embora apresentem
uma sintomologia diferente, ambas resultam da mesma causa: o medo excessivo ao ganho de peso. A
bulimia nervosa é caracterizada pela ingestão compulsiva de alimentos, seguida de ações impróprias que
visam a perda de peso como, a regurgitação auto-induzida acompanhada ou não do uso de fármacos laxativos
e/ou diuréticos. Em contrapartida, a anorexia caracteriza-se por inapetência e perda acentuada de massa
corpórea, reforçados pela prática exagerada e exercícios físicos, bem como, da adoção de jejuns prolongados.
A partir da revisão de literatura, o presente trabalho traz como enfoque, as manifestações clínicas bucais
resultantes desses distúrbios, exemplificando a perimólise – erosão ácida que provém da acidez endógena;
a xerostomia – que potencializa o desenvolvimento da cárie dental e outra série de sinais e sintomas de
percepção a nível bucal, que despertam o cirurgião-dentista para a importância do seu papel no diagnóstico
precoce de tais doenças, bem como o encaminhamento, para tratamento especializado, destes pacientes,
cujos distúrbios apresentam também manifestações sistêmicas. Sendo que o cirurgião-dentista tem
responsabilidade pelas condições odontológicas desses pacientes.
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A

Anemia Falciforme consiste em uma anemia hemolítica crônica, caracterizada por uma mutação no
gene da Hemoglobina,originando um molécula anormal (HbS),as quais em determinadas situações,se
polimerizam ocasionando o afoiçamento dos eritrócitos e a conseqüente diminuição de sua plasticidade
e na capacidade de transportar O2;além de desencadear a obstrução da microcirculação,causando
fenômenos vasoclusivos e infarto no tecido afetado,o que resulta em episódios de dor,necrose e
disfunções.A anemia falciforme pode acometer todos órgãos,assim como induzir à morte do paciente
devido aos transtornos locais e sistêmicos.Na cavidade oral relatam-se inúmeras implicações,como: palidez
da mucosa, irregularidades no desenvolvimento dos dentes e alterações radiográficas (hiperplasia da
medula óssea e áreas osteoporóticas),e complicações orais graves citando a osteomielite
mandibular,neuropatia do nervo mandibular,necrose pulpar assintomática e dor orofacial.Dessa forma,o
objetivo desse trabalho trata-se de discorrer sobre os aspectos da anemia falciforme no contexto da
odontologia,visto que é de fundamental relevância a realização correta da anamnese e do exame clínico
e,ainda o incentivo à prática de procedimentos preventivos,em vista da minorização do estresse físico e
às condições fisiopatológicas do paciente.
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O

Ministério da Saúde, através do programa intitulado Brasil Sorridente, um conjunto de ações que
objetivam melhorar o acesso e garantir atenção odontológica a grande parte da população brasileira,
criou através da portaria de nº 1570 de 29 Julho de 2004 os Centros de Especialidade Odontológica
(CEO’s). O objetivo deste trabalho é apresentar informações referentes ao atendimento de média
complexidade em saúde bucal no município de Palmares, mata sul de Pernambuco, realizado através do
Centro de Especialidade Odontológicas (CEO) Dom Hélder Câmara, tipo II, inaugurado em 7 de abril de
2006, para aonde são referenciados os pacientes atendidos na atenção básica dando continuidade ao
trabalho executado pelas equipes de saúde bucal (ESB). Serão demonstradas, através de pôster, as
especialidades odontológicas oferecidas pelo serviço entre elas: Estomatologia, Periodontia, Cirurgia
oral menor, Endodontia, Atendimento a Pacientes Portadores de Necessidades Especiais, Prótese,
Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD), Dentística Especializada e Ortopedia Funcional
dos Maxilares, além de Implantes Dentários, que se encontra em fase de estruturação. Conclui-se que o
CEO, visa garantir a população o acesso integral às ações de saúde bucal, aliando uma excelente infraestrutura à oferta de uma retaguarda de profissionais especializados e preparados para realização de
procedimentos de média complexidade.

P-150

Palavras-chave: HEPATITE B; ODONTOLOGIA; MANISFESTAÇÕES BUCAIS

A

hepatite B trata-se de uma doença infecto contagiosa viral (vírus HBV) transmissível por material
biológico (sangue, saliva, sêmen, secreções vaginais, etc), através de transfusões, instrumentos cirúrgicos
e relação sexual. Manifestando-se no fígado, o HBV ativa o sistema imunológico, o qual desencadeia a
inflamação e conseqüentemente a infecção hepática caracterizando a hepatite. Freqüentemente, a hepatite
B apresenta-se assintomática, com ausência de tratamento efetivo e complicações graves, tais como
cirrose, o câncer e a insuficiência hepática. O HBV possui grande resistência no meio externo, tendo
poder de contaminação em um período de até 15 dias, mesmo em quantidades diminutas de substâncias
orgânicas contaminadas. A hepatite B consiste na doença com o maior risco de transmissão ocupacional,
especialmente na classe odontológica, uma vez que esses profissionais estão expostos constantemente a
material biológico, além do risco pelo uso de materiais perfuro-cortantes. A prevalência da hepatite B
significativamente maior nos cirurgiões-dentistas (23%) do que em profissionais não biomédicos (15%),
segundo pesquisa em Belo Horizonte (Martins e Barreto, 2003). Em vista disso, este trabalho objetiva
apresentar as medidas de Precauções Padrão que devem ser adotadas para prevenir a infecção cruzada na
prática odontológica, contribuindo para a diminuição da prevalência da HB nos dentistas e auxiliares.
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O

intuito do presente trabalho foi realizar um levantamento epidemiológico das fraturas mandibulares
atendidas no Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial, do Departamento
de Odontologia da UEPB, no período compreendido entre agosto de 2005 a abril de 2007. Foram avaliadas
132 fichas clínicas de pacientes que foram selecionados por apresentarem fratura de mandíbula, sendo
classificados nas mesmas o gênero e idade dos pacientes bem com, etiologia, tratamento realizado e
região anatômica da fratura. Os resultados revelaram que houve uma predominância da referida fratura
no gênero masculino (75,76%), a terceira década de vida foi a faixa etária mais acometida (41,66% dos
casos). As causas mais comuns de fratura de mandíbula foram acidentes de trânsito, sendo verificados
em 78 pacientes (59,09%), a agressão física em 22 (16,65%), a queda da própria altura em 16 (12,12%)
e outros fatores (não identificados) em 10 (7,75%). Os sítios mais acometidos foram, em ordem decrescente,
corpo, região dentoalveolar, côndilo, sínfise e ângulo. Foram realizadas 57 reduções incruentas, e 70
cruentas; sendo 7 a fio de aço e 63 com miniplacas; e 6 pacientes foram tratados de forma conservadora.
Concluiu-se que as fraturas de mandíbula apresentam incidência significativa dentro da CTBMF.
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O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela deficiência de insulina, devido à falta ou

A cola de fibrina atualmente é um importante adjunto a uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos.

incapacidade da mesma exercer adequadamente seus efeitos, podendo ser do tipo 1 ou 2. É considerado
um problemas de saúde pública, exibindo no Brasil uma prevalência de 5 a 8 milhões de portadores.
Estudo realizado em 1987, em nove capitais brasileiras com pessoas de 30 a 69 anos mostrou uma
prevalência de 7,6% entre a população urbana (Brasil, 2001). Fraige Filho (1999) encontrou em São
Paulo uma prevalência de 9,6%, sendo que 46,5% desses não conheciam sua condição e 22,3% não
realizavam tratamento. O DM tipo 2 é responsável por 85% a 90% dos casos dessa patologia. Seiffer
(1862) foi o primeiro a relacionar as alterações bucais e o DM. Alteração na microbiota oral desses
pacientes é um dos fatores responsáveis por doenças oportunistas como a candidíase e herpes. Além
dessas alterações podemos citar: Hálito cetônico, xerostomia, hiposalivação, dor na mucosa oral, aumento
da incidência de cáries, gengivite, periodontite entre outras. O objetivo desse estudo é discutir sobre as
alterações bucais associadas a DM tipo 2 e a conduta odontológica diante desse quadro clínico. Sendo
hoje o DM um problema na saúde pública, se faz necessário que o cirurgião-dentista conheça essa patologia
dando embasamento para um trabalho multiprofissional no cuida desses pacientes.
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A

necessidade de melhorar os índices epidemiológicos de saúde bucal e de ampliar o acesso da população
brasileira às ações a ela relacionadas, impulsionou a decisão de reorientar as práticas de intervenção
neste contexto, valendo-se, para tanto, de sua inclusão na estratégia de saúde da família a partir da
portaria n.º 267, de 06 de março de 2001. O objetivo deste trabalho é apresentar como vem sendo realizado
o atendimento na atenção básica em saúde bucal no município de Palmares, mata sul de Pernambuco,
através do Programa de Saúde da Família (PSF), estratégia que enfoca a família e não somente o indivíduo,
em seu ambiente físico e social, dentro de sua comunidade, de sua realidade de vida familiar, facilitando
assim a compreensão do processo saúde-doença com o objetivo da educação em saúde e conseqüentemente
do auto-cuidado em saúde geral e bucal. Serão demonstradas, em forma de pôster, as unidades de saúde
da Família existentes no município e as atividades e projetos desenvolvidos pelas equipes de saúde bucal
(ESB), que visam priorizar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de uma forma integral e contínua. Conclui-se que o PSF no município de Palmares, estruturado como uma estratégia para
dar conta do processo de reorganização da rede de atenção básica ou primária, tem alta resolutividade,
proporcionando assim, a melhoria na saúde e qualidade de vida da população.
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A compreensão de suas propriedades e a indicação de seu uso resulta em uma apreciação importante
tendo como vantagem principal a substituição de fios de sutura em mucosas e pele. Este procedimento
determina melhores resultados estéticos e funcionais associados à condição de um hemostático ao contrário
do fio de sutura que se caracteriza pela formação de corpo estranho no interior dos tecidos e a possível
formação de cicatriz residual. Os procedimentos cirúrgicos com a cola de fibrina determinam um futuro
garantido, como exemplo, no âmbito da odontopediatria envolvendo feridas e traumas em cavidade bucal
e pele, no atendimento a pacientes especiais e também a pacientes associados a alterações e patologias de
base hematológica. Este procedimento em substituição às suturas convencionais garante resultado
significativamente superior ao desempenho e terapêutica cirúrgica convencional. Sendo assim, este trabalho
objetiva contribuir com a classe odontológica atribuindo à prática dos Cirurgiões-Dentistas uma melhor
qualidade no atendimento e conseqüentemente proporcionando ao paciente um conforto maior e
perspectiva de um melhor prognóstico no seu tratamento.
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A expressão erupção ectópica é comumente utilizada para designar casos em que os dentes permanentes
apresentam alguma alteração em seu trajeto normal de erupção. O objetivo desse trabalho é apresentar
um relato de caso clínico de um tratamento bem sucedido tendo em vista que a erupção ectópica poderá
levar ao acúmulo de placa bacteriana pela dificuldade de higienização que, em casos extremos, culminando
na perda de inserção óssea causando, assim, periodontite. Paciente J. A. S. C, 34 anos de idade, gênero
masculino, leucoderma, procurou a clínica de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia
da Universidade de Pernambuco (FOP/UPE) apresentando o elemento 34 com linguo-mesio-versão e
grande proximidade da raiz com o canal mandibular sendo, na radiografia periapical, visível à separação
do mesmo por uma delgada lâmina óssea. Na radiografia oclusal, o dente apresenta-se horizontalizado.
O tratamento instituído para este caso consistiu-se na exodontia do elemento. No pós-operatório, o mesmo
não relatou complicações tais como hemorragia, dor ou edema.
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A

displasia óssea é um processo ósseo displásico limitado aos ossos gnáticos. O tecido consiste em
fragmentos de células mesenquimais, fibroblastos fusiformes e fibras colágenas com numerosos vasos
sanguíneos de pequeno calibre. Inicialmente são radiotransparentes, mas com o tempo tornam-se mistas e
depois predominantemente radiopacas com halo radiotransparente na periferia. Como as lesões amadurecem
e se tornam mais escleróticas, a quantidade de tecido conjuntivo fibroso diminui em relação ao material
mineralizado. Antes do estágio esclerótico, a displasia óssea consiste em tecido facilmente fragmentável e
arenoso que pode ser curetado facilmente, mas não separado completamente do osso normal adjacente. O
presente trabalho vem relatar o caso do paciente JMS, 16 anos, feoderma, que compareceu a Clínica de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da UFPB apresentando assimetria facial com expansão da hemi-maxila
esquerda. Ao exame intra-oral observou-se tumefação na região dos dentes 21 a 27, de coloração normal,
firme à palpação e indolor. Radiograficamente observou-se uma área radiopaca bem delimitada, com aspecto
de vidro despolido abrangendo desde o processo alveolar ao seio maxilar esquerdo. O paciente foi submetido
à cirurgia sob anestesia local, realizando-se a osteoplastia através da técnica shaving, sendo o material
cirúrgico enviado para exame histopatológico. O resultado foi compatível com Displasia Óssea.
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As infecções faciais são complicações frequentemente encontradas pelos profissionais da área da saúde,
sendo descritas como uma invasão de microorganismos patogênicos, podendo se tornar uma ameaça à
vida, pela possibilidade de disseminar-se por diversos sítios anatômicos. O paciente JC, 36 anos, sexo
masculino, procedente do interior, apresentou-se ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial, com queixa
de aumento de volumento bilateral nas órbitas, com evolução de 10 dias. Relatava história de trauma em
mesma região há 15 dias. Ao exame físico observaram-se feridas associadas ao aumento de volume em
regiões orbitárias, com drenagem espontânea pela pálpebra superior direita. Os exames hematológicos
revelaram leucocitose. As imagens tomográficas demonstraram lesão hipodensa, com perfuração das
corticais externa e interna do seio frontal, havendo envolvimento craniano. Foi realizada craniotomia e
drenagem neurocirúrgica, associada à antibioticoterapia endovenosa. Após intervenção cirúrgica, o mesmo
evoluiu com estabilidade, havendo alta hospitalar após 7 dias. As infecções faciais tratadas a nível hospitalar
são casos mais avançados, geralmente os pacientes são procedentes do interior, os quais protelam ao
máximo a procura pelo serviço médico. As complicações oriundas dessas afecções possuem incidência
baixa, porém jamais devem ser desconsideras, pela possibilidade levarem ao êxito letal.
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Cistos Odontogênicos são lesões de ocorrência muito comum nos ossos maxilares. Originam-se pela
separação do folículo que envolve a coroa de um dente incluso. Ocorre mais frequentemente em terceiros
molares inferiores, seguida de caninos inferiores e terceiros molares superiores. São mais ocorrentes em
pacientes jovens, sexo masculino e leucodermas. Clinicamente os cistos dentígeros são pequenos e
assintomáticos, podendo aumentar consideravelmente, causando assimetria facial e deslocamento dos
dentes vizinhos. A tumefação e dor estão associadas a infecções secundárias. Radiograficamente apresentase como uma lesão radiotransparente unilocular, circundando a coroa de um dente incluso. O tratamento
de eleição é a excisão cirúrgica completa, dependendo do tamanho da lesão. Paciente C.M.S., 19 anos,
sexo feminino, encaminhada à Disciplina de CBMF da UFPB que apresentava clinicamente expansão da
cortical vestibular de toda hemi-maxila esquerda e do palato, elevação do lábio superior e asa do nariz.
Ao exame radiográfico evidenciou-se uma extensa lesão com características císticas que envolvia o seio
maxilar, contendo no seu interior o elemento dentário 21. Na punção aspirativa com agulha grossa colheuse líquido citrino. O tratamento baseou-se na cirurgia sob anestesia local para enucleação total da lesão.
O exame histopatológico foi conclusivo com o diagnóstico clínico de Cisto dentígero.
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O

número de acidentes no trânsito, no trabalho, domésticos dentre outros, acometendo o segmento cefálico
é significativo. Torna-se fundamental a instituição de tratamento correto visando à obtenção de bons resultados
funcionais e estéticos imediatos, para evitar seqüelas indesejáveis e com isso a marginalização do paciente.
Este trabalho tem como objetivo promover uma revisão de literatura das lesões extensas de tecido mole,
enfocando o tratamento dessas lesões. Os ferimentos de pele podem ser classificados em: cortantes, lacerantes,
abrasivos e com perda de substância. Diante dos múltiplos ferimentos de partes moles da face que podem
ocorrer, é importante o conhecimento dos princípios básicos do tratamento, aplicando-os de acordo com
o tipo e a localização do ferimento. Deve-se considerar o paciente com ferimentos de partes moles da face
como um todo, estabelecendo prioridades e planejando a seqüência do tratamento. Descartada a presença
de qualquer fratura óssea na face, o tratamento inicia-se com a anestesia para controle da dor, seguida de
uma rigorosa e abundante irrigação. As resseções de tecidos desvitalizados devem ser realizadas, sempre
com adequado controle da hemorragia. A sutura dos ferimentos de partes moles da face deve promover
uma adequada aproximação das bordas e mínima reação corpo estranho, evitando suturas com tensão
exagerada ou modificações no equilíbrio dos elementos anatômicos faciais.
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Miíases são uma zoodermatose caracterizada pela lesão da pele, mucosa e cavidades naturais do

A Disfunção da ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) é o funcionamento anormal da

organismo. É causada pela invasão de larvas de várias espécies de moscas nos tecidos e órgãos, onde elas
se nutrem e evoluem como parasitas. São classificadas em primárias e secundárias: as primárias dividemse em migratórias e furunculóides; as secundárias em cavitárias e cutâneas. Nas miíases primárias a
mosca deposita os ovos na pele normal junto às lesões tegumentares. A furunculóide caracteriza-se por
uma lesão nodular, dolorosa, revestida por pele eritematosa. A migratória é uma forma clínica primária
em que a larva percorre caminhos na pele ao em vez de ficar localizada. Nas miíases secundárias os ovos
são depositados em ulcerações expostas da pele e orifícios ou cavidades naturais previamente infectadas,
sendo que o tipo cutânea ocorre em tecidos necrosados de ulcerações expostas da pele, enquanto que, a
cavitária, decorre da presença de larvas de moscas facultativas em orifícios e cavidades naturais do
organismo. O tratamento recomendado é a utilização de substâncias voláteis para auxiliar na retirada e
debridamento do tecido desvitalizado com a remoção mecânica das larvas. O presente caso refere-se ao
paciente R.M.S, sexo masculino, pardo, comparecendo ao Hospital da Restauração para remoção de
múltiplas miíases humanas localizadas em regiões de mucosa jugal direita e lábio superior e inferior.
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A

s fraturas blow-out constituem-se no rompimento das paredes medial e/ou soalho orbitário ocasionadas
por suas explosões, em virtude da compressão de tecidos moles e elevação da pressão que se sobrepõem à
resistência dessas paredes. Esse tipo de fratura apresenta como sinais e sintomas: equimose periorbitária e
subconjuntival, anestesia infraorbitária, hematoma antro-maxilar, limitação dos movimentos oculares, diplopia e enoftalmia. Para um adequado diagnóstico das fraturas blow-out é essencial um apurado exame clínico
aliado a tomada de exames imaginológicos. As tomadas radiográficas de Waters e Caldwell permitem bom
estudo da cavidade orbitária, sendo a tomografia computadorizada o exame mandatório por proporcionar
uma visão detalhada da fratura e sua relação com os tecidos moles da órbita. O tratamento cirúrgico objetiva
restabelecer o contorno do soalho, corrigindo problemas funcionais e estéticos na medida em que devolve
o volume orbitário. Este trabalho tem como objetivo o relato de caso de um paciente do gênero feminino, 21
anos, sequelado, queixando-se de perda da olfação e da visão do olho direito, sendo constatado ao exame
clínico enolftalmia e assimetria facial. Ao exame tomográfico constatou-se uma fratura extensa de soalho
de órbita e de zigoma direito e assimetria dos globos oculares. O tratamento baseou-se na redução, colocação
de enxerto autógeno e fixação da fratura com placas de titânio.
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articulação temporo-mandibular, ligamentos, músculos da mastigação, ossos maxilar-mandíbula, dentes e
estruturas que dão suporte aos elementos dentários. Quando existe a disfunção e o mau funcionamento, o
paciente apresenta sintomas, como dor de cabeça, dor de ouvido e/ou zumbidos, dor ou cansaço dos músculos
que promovem a mastigação, ruídos articulares (estalos ou crepitação) e dificuldade e limitação da abertura
bucal. Algumas patologias podem acometer a articulação, como: traumas, tumores e degeneração/destruição
óssea. Para casos de destruição severa das estruturas articulares, a reconstrução total pode ser a única
alternativa. Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão dos tipos de tratamentos para os
desarranjos articulares e suas indicações, através de casos clínicos tratados e proservados e demonstrar a
recontrução total da articulação temporo-mandibular (ATM) com a Prótese Total Articular (TMJ system®)
através de todas as etapas cirúrgicas.
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O cisto dentígero é aquele que envolve a coroa de um dente não irrompido, sendo originário de seu
folículo pericoronário. Os elementos dentários que originam estas patologias são geralmente o terceiro
molar inferior e o canino superior. A faixa etária mais acometida encontra-se entre a primeira e a terceira
década de vida, apresentando maior predileção por pacientes do sexo masculino e brancos. A linha de
tratamento escolhida pode ser conservadora ou radical. Tratando-se conservadoramente temos grande
índice de recidivas como na marsupialização, já radicalmente pode-se mutilar o paciente em excesso.
Apresentamos um caso de um paciente do sexo feminino, com 50 anos de idade, acusando
radiograficamente um extenso volume cístico na região direita da mandíbula, associado a um terceiro
molar. Seu tratamento foi todo planejado com auxílio da prototipagem, técnica que vem se popularizando
na cirurgia buco-maxilo-facial. A visualização tridimensional do caso, no modelo esterioliptográfico
permite uma abordagem cirúrgica mais bem planejada, visto que a enucleação cística e a exérese do
elemento envolvido é realizada previamente na cirurgia de modelo, assim como a modelagem da placa
reconstrutora do sistema unilock 2.5, permitindo um tratamento dirigido e menos mutilante possível. A
cirurgia foi realizada com maior segurança, menor tempo cirúrgico, sem imprevistos no seu decorrer e
consequentemente com excelente pós-operatório imediato. A longo prazo observamos uma neoformação
óssea satisfatória livre de recidiva.
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A

s infecções odontogênicas originam-se nas estruturas que compõem os dentes e o periodonto e representam
uma das entidades mais difíceis de tratamento em 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. A prevenção e aplicação de uma conduta apropriada
são essenciais para tratamento adequado e para minimizar danos permanentes. O presente trabalho objetiva
relatar um caso de infecção odontogênica, 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 imediato e eficaz. Paciente J.P.S., 30 anos, sexo feminino, apresentando
queixa de dor e dificuldade de abrir a boca. Observou-se que a paciente apresentava os sinais flogisticos da
inflamação associado a um aumento de volume em região de corpo mandibular. Ao exame radiográfico foi
evidenciado lesão periapical no dente 47. Inicialmente foi realizada antibioticoterapia e drenagem cirúrgica
extra-oral. Após 7 dias realizou-se a exodontia do foco dentário. Com dois meses de acompanhamento a
paciente não apresentava sinais de infecção.
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O

s odontomas são anomalias de desenvolvimento de ocorrência freqüente no complexo maxilo-mandibular. Podem ser classificados em odontomas: compostos, quando são formandos por estruturas similares
a dentes, e complexos, formados por uma massa irregular de tecidos dentários. Este caso refere-se a um
indivíduo do gênero feminino, de 12 anos de idade, com indicação de tratamento ortodôntico e com
queixa de retardo na erupção do elemento 43 que procurou atendimento odontológico no Sindicato de
Polícia Civil- AL. Ao exame clínico, observou-se ausência do elemento 43 e pequena tumefação no
vestíbulo nesta região, além de inclinação dos dentes 42 e 44. Foi solicitado radiografia periapical e
posteriormente técnica de Clark para localização radiográfica e planejamento cirúrgico, observou-se
imagem de estruturas semelhantes a dentes, circundadas por um halo radiolúcido, sugerindo um odontoma composto. No planejamento cirúrgico-ortodôntico, foi realizada a excisão cirúrgica da lesão e
tracionamento ortodôntico do dente retido, utilizando a técnica de colagem de brackets. Na cirurgia,
após a ostectomia constatou-se a presença do odontoma composto. Foi comprovado histologicamente tal
suspeita. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância do diagnóstico desta lesão por ser
assintomática e bastante frequente pondendo causar impactação dentária.
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Os terceiros molares inferiores são os dentes que mais freqüentemente apresentam-se em situação de
inclusão. A falta de espaço parece ser a principal causa, mas outros fatores como osso e tecido fibroso
denso sobrejacente e sua angulação podem acarretar em impactação dental. A remoção de terceiros molares
não deve ser realizada se o risco for maior que os benefícios que podem ser obtidos, como em pacientes
com doenças sistêmicas não-controladas, bem como em pacientes senis, alto risco de comprometimento
de estruturas nobres adjacentes, presença de infecções locais agudas além de possível tracionamento
ortodôntico. As cirurgias de dentes inclusos quando realizadas de forma imprudente podem estar associadas
a uma série de acidentes e complicações, qualquer descuido ou inobservância da técnica cirúrgica podem
causar acidentes com conseqüências graves para o paciente, como: fraturas dentárias e alveolares, luxação
ou avulsão de dentes adjacentes, hemorragias trans e pós-opertórias, parestesia, infecções tardias,
alveolites, aspiração e/ou deglutição de dentes ou fragmentos extraídos, lesões de tecidos moles, etc.
Este trabalho tem como objetivo mostrar ao clínico geral as contra-indicações e os riscos na retirada dos
terceiros molares inferiores impactados para que o cirurgião-dentista realize um planejamento mais conciso
nunca desconsidere a possibilidade de surgimento de complicações e acidentes operatórios.
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A displasia fibrosa é uma lesão fibro-óssea benigna, proliferativa, caracterizada pela substituição do
trabeculado ósseo normal por tecido fibroso e ósseo imaturo, sendo sua etiologia incerta. O objetivo deste
trabalho é relatar um caso de displasia fibrosa poliostótica com acometimento craniofacial, abordando o
aspecto clínico, imaginológico, laboratorial, histológico e terapêutico. O paciente E.V.S.F., 26 anos, melanoderma, autônomo, procedente da capital, procurou o serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial e Neurocirurgia
do HUOC – UPE, queixando-se de cefaléia na região parietal direita (D) e aumento de volume craniofacial,
com evolução de 12 anos. Exame clínico: observou-se assimetria craniofacial, intra-oral apresentava
espessamento do corpo de mandíbula (D) com deslocamento dentário. Os exames imaginológicos
(radiográfico, tomografia computadorizada e ressonância magnética), demonstram lesões osteoblásticas no
crânio, seio maxilar (D) e corpo de mandíbula (D). Exames laboratoriais revelaram elevação da fosfatase
alcalina (285U/L). Foi realizada biópsia óssea craniana sob anestesia geral, cujo laudo foi Displasia Fibrosa Craniofacial. Observada a deformidade estético-funcional foi proposta osteoplastia, porém recusada.
O paciente encontra-se sob acompanhamento clínico-radiográfico, observando-se estagnação da doença,
sem sinais de recidiva ou malignização.
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Palavras-chave: RESINA COMPOSTA; MATRIZ OCLUSAL; ESTÉTICA

Diferentemente da odontologia tradicional, os atendimentos odontológicos, na atualidade, não se limitam
à reabilitação das funções e soluções das situações dolorosas provenientes da doença cárie. O
restabelecimento da saúde bucal requer um sorriso bonito e harmonioso, exigência dos próprios pacientes,
que envolve desde a correta seleção da cor até minuciosa reprodução dos detalhes anatômicos. Inserido
nesse contexto, os profissionais da área podem lançar mão de matrizes confeccionadas em resina acrílica,
após enceramento diagnóstico em modelo de gesso, para reproduzir anatomia oclusal, etapa considerada,
por alguns profissionais, de difícil confecção quando do uso de resinas compostas diretas. O objetivo
desse trabalho é relatar um caso clínico que foi solucionado através do uso de matriz de resina acrílica
para reprodução das superfícies oclusais de três elementos dentários posteriores (45,46 e 47) restaurados
com compósito direto. Ao final, conclui-se que, apesar da necessidade da confecção da matriz de acrílico,
os resultados obtidos nessa técnica são extremamente satisfatórios, uma vez que favorecem a perfeição
estética pela devolução das minúcias da superfície oclusal, além de reduzir o tempo da sessão operatória,
devido à facilidade, proporcionada pela matriz, de esculpir o último incremento de resina composta.
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[160] MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE CÁRIE OCLUSAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA.
MEDEIROS, G.C.; NÓBREGA OLIVEIRA, P.G.; VASCONCELOS CATÃO, M.H.C.
UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:gi_chaves@hotmail.com

Palavras-chave: CÁRIE DENTÁRIA; DIAGNÓSTICO; FISSURAS DENTÁRIAS

A área de cicatrículas e fissuras, em especial, a superfície oclusal, tem sido considerada pelos cirurgiõesdentistas como uma superfície de expressiva preocupação, em relação ao risco e diagnóstico, despertando,
inclusive, discussões e experimentos sobre essa questão, nas últimas décadas. Diversos são os métodos
de diagnósticos de cárie existentes, sendo os métodos visual e radiográfico interproximal os mais
difundidos entre os profissionais e, atualmente, acompanhando a evolução dos métodos de diagnóstico,
a medição da fluorescência tecidual induzida por laser de diodo aparece como novo método de detecção
de lesões de cárie que permite o exame não invasivo e quantificável da substância dura. No entanto, cada
qual apresenta suas limitações, como o fato de o exame visual ser subjetivo e incompleto; o exame
radiográfico interproximal somente detectar lesões oclusais em dentina; e o exame DIAGNOdent
apresentar na literatura resultados inconclusivos acerca da sua real eficácia. Ainda não existe um método
ideal para o diagnóstico de lesões cariosas que possa ser aplicado a todas as situações, com segurança e
sucesso. Logo, o método escolhido deve ser aquele mais apropriado para cada situação, levando em
conta diversos aspectos como o tipo de lesão (ativa ou inativa), o sítio do dente (esmalte ou dentina) e a
susceptibilidade à cárie. O objetivo deste trabalho é apresentar os métodos de diagnóstico da cárie oclusal
através de uma análise crítica.
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Palavras-chave: INDICAÇÃO; EXODONTIA; PREVALÊNCIA

Palavras-chave: HIPOPLASIA; ALTERAÇÃO DO ESMALTE; ANOMALIAS DENTÁRIAS

Este trabalho tem como objetivo realizar a prevalência das indicações exodônticas nos pacientes atendidos

A biogênese dentária compreende várias fases, quando um distúrbio de ordem local ou congênito afeta

na Clínica de Cirurgia e Anestesiologia do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba –
UFPB, no período de Fevereiro/2006 a Setembro/2007. O levantamento epidemiológico foi realizado em
fichas clínicas arquivadas. Coletaram-se dados referentes ao sexo, faixa etária, dentes com necessidade
de extração e sua possível causa. A amostra constituiu de um total de 143 pacientes, dos quais foram
extraídos 233 dentes permanentes. A análise de dados foi feita por método comparativo quantitativo e
teve como critérios a quantidade de dentes extraídos por sexo, a correlação entre a faixa etária e causa da
exodontia, assim como o motivo de extrações relacionado com o grupo de dentes, sendo estes subdivididos
em inferiores e superiores. Obtivemos como resultado um maior número de procedimentos exodônticos
no sexo feminino (1,5: 1). De acordo com o quesito faixa etária, o maior número de extrações foi dos 41
aos 50 anos, com 58 extrações (24, 89 %). A cárie foi a causa predominante das exodontias em todas as
idades (73,39%), atingindo principalmente o grupo dos pré-molares (82,35 %). Concluímos que todos
esses dados reforçam a idéia de que as tentativas de prevenção em nossa região devem ser voltadas
principalmente para o controle da cárie, como doença multifatorial, em seus vários aspectos.
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um desses estágios, pode acontecer anomalias dentárias com alterações na forma, tamanho, estrutura ou
número neste elemento dental. Uma das alterações mais comuns é a hipoplasia do esmalte que se dá pelo
desenvolvimento incompleto e defeituoso do esmalte provocado por alterações metabólicas no
ameloblastos durante a fase de calcificação do esmalte. Seu aspecto clínico pode variar de leves ondulações
a estrias profundas, alterando a cor do esmalte normal para um amarelo pardo até negro, o que é bastante
anti- estético. Muitas vezes o paciente apresenta grande sensibilidade térmica e o esmalte rugoso favorece
o crescimento de nichos bacterianos. Este trabalho se propõe a fazer uma breve revisão da literatura
acerca desta patologia do desenvolvimento dentário e a apresentação de um caso clínico realizado no
Programa de Saúde da Família onde os incisivos e molares afetados pela hipoplasia do esmalte severa
obtiveram sua estética restabelecida com a reconstrução em resina composta. Verificou-se que, faz-se
necessário a reanatomização destes dentes no intuito de vedar os nichos bacterianos e devolver a estética
do sorriso ao paciente possibilitando alcançar um bom resultado estético e funcional.
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Palavras-chave: ESTÉTICA; LASER; ÉRBIO

Por muitas gerações, utilizou-se na Dentística o conceito de “extensão para prevenção”. Com o advento
das técnicas adesivas, os preparos cavitários deixaram de ser estendidos e então surgiu o laser. Este evita
a verdadeira destruição desnecessária de tecido sadio, devido a uma característica particular da interação
laser-tecido vivo: a seletividade. O laser de Érbio é um meio alternativo para a remoção de tecidos
cariados, sem causar injúrias térmicas aos tecidos duros adjacentes e ao órgão pulpar. Seu comprimento
de onda de 2940 nm coincide com o pico máximo de absorção da água, o que o torna seletivo ao tecido
cariado, mais úmido, permitindo uma remoção mais efetiva da dentina infectada durante o processo de
ablação, além da diminuição da sintomatologia dolorosa. Os preparos cavitários realizados com o laser
de Er:YAG não se apresentam delimitados e definidos devido à seletividade, onde apenas o tecido
amolecido e menos resistente ao laser foi removido. Dessa forma, os preparos conservadores e estéticos,
já consagrados pela Dentística Restauradora contemporânea, removendo o mínimo de tecido sadio,
encontram na luz laser a possibilidade de realizar uma técnica muito mais refinada e conservadora no
tocante a não-remoção de tecido sadio. Por isso nos propomos esclarecer, através de diferentes casos
clínicos,as vantagens e as limitações desta tecnologia revolucionária.
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Palavras-chave: SAÚDE; LASER; DENTÍSTICA

A Odontologia moderna tem desenvolvido várias tecnologias com o intuito de se substituir o uso das
canetas de alta rotação para preparos cavitários. Assim, tecnologias de ponta estão sendo empregadas,
como é o caso do laser. A luz tem sido usada como agente terapêutico por vários séculos para recuperar
a saúde. A terapia a Laser é mais uma opção de tratamento que pode se oferecer ao paciente na clínica
diária. O tratamento a laser tem sido muito utilizado na dentística, através dele pode-se prevenir cáries,
realizar preparos cavitários, sendo seletivo para tecido cariado quando bem indicado, preservando, assim,
estrutura dental sadia. A remoção do tecido cariado através da ablação do mesmo utilizando um laser de
alta densidade de energia nos permite rapidez e eficácia selecionando apenas a porção doente do elemento
dental o qual deve ser substituído pelo material restaurador. Com grandes vantagens, como a de
normalmente não necessitar de anestesia, esteriliza a área operada, evitando cáries reincidentes, deixa as
superfícies dentárias tratadas limpas, ou seja, com os canalículos dentinários desobstruídos livres de
smear layer (lama dentinária), diminuindo assim a microinfiltração marginal que é um dos grandes
problemas na Dentística. O objetivo deste trabalho é apresentar os diversos usos do laser na Dentística e
suas vantagens sobre o tratamento convencional.
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Palavras-chave: PONTAS; CVD; ULTRASOM

Palavras-chave: DENTÍSTICA; PERIODONTIA; IATROGENIA

Os instrumentos rotatórios vêm sendo utilizados na dentística por mais de duzentos e cinqüenta anos.

Os procedimentos restauradores e a saúde periodontal estão intimamente relacionados, desempenhando

Com o advento da odontologia minimamente invasiva novas técnicas para remoção de tecido cariado
têm sido pesquisadas e utilizadas como alternativa para confecção de preparos cavitários. Dentre elas a
abrasão ultrasônica, na qual esmalte e dentina se desgastam não por ação mecânica de corte empregada
nos sistemas de alta rotação, mas sim pela vibração das pontas diamantadas acopladas ao aparelho de
ultrasom em alta freqüência. Então, surgiram novas pontas odontológicas de diamante CVD (Chemical
Vapor Deposition), ou seja, são pontas em que o diamante se forma numa peça única, sobre uma haste
metálica, sem a necessidade de procedimentos para promover adesão, conferindo maior resistência e
melhor precisão no corte dos tecidos do esmalte e dentina. Este trabalho tem como objetivo esclarecer
aos clínicos gerais a importância desta nova tecnologia e discutir a utilização do sitema de abrasão
sônica e sua influência na dentística restauradora, através de uma revisão de literatura, na qual se abordarão
suas características, indicações, contra-indicações, vantagens e limitações.
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papel significativo na integridade biológica dos tecidos, bem como, na manutenção de restaurações com
maior longevidade. A existência de condutas técnicas inadequadas, como adaptação e acabamento marginal das restaurações estéticas, rugosidades superficiais dos materiais, excessos ou falta de materiais
restauradores promovem alterações significativas nos tecidos periodontais, devido à retenção de placa
bacteriana sobre as superfícies restauradas. Dessa forma, dificulta o controle da mesma pelos
procedimentos habituais de higiene bucal, favorecendo o desenvolvimento da inflamação gengival e
conseqüente perda de inserção. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos procedimentos
restauradores e a correlação com o surgimento de doenças periodontais. Sendo necessário que os preparos,
a adaptação das margens, os contornos proximais, oclusais e o polimento superficial sejam realizados
dentro dos princípios técnicos, caso contrário, haverá um impacto crítico na gengiva e nos tecidos de
suporte periodontal.
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Palavras-chave: CLAREAMENTO; DENTÍSTICA; LASER

A reabilitação de dentes extensamente destruídos, ainda hoje, constitui-se como um desafio na prática

As técnicas de clareamento oferecem mais um artifício dentro da atual filosofia conservadora e estética da

clínica. Portanto, diversos recursos foram desenvolvidos para obtenção de soluções práticas que possam
garantir bons resultados estéticos e funcionais. Os pinos intra-radiculares se apresentam como uma das
várias alternativas hoje utilizadas, pois podem ser usados em elementos dentários que apresentam grande
perda de estrutura coronária no intuito de oferecer maior retenção à restauração futura, assim como
melhorar a distribuição de forças oclusais ao longo eixo da raiz. Existem vários materiais disponíveis no
mercado, como os pinos metálicos e cerâmicos, entretanto os pinos de fibra de vidro se apresentam como
uma excelente escolha por serem estéticos, por possuírem afinidade química com a resina composta e
baixo módulo de elasticidade.Além disso, para obtenção de resultados satisfatórios, é imprescindível a
correta escolha da cor da resina, que deve ser realizada em luz ambiente e com o dente previamente
umedecido e que poderá se constituir no diferencial do trabalho realizado.Diante disso, o objetivo do
presente trabalho é ressaltar, através da apresentação de um caso clínico, realizado na clínica de Dentística
3 da UFPE, a importância da utilização de diversos recursos atualmente disponíveis para a reabilitação
do sorriso através de restaurações adequada de dentes anteriores extensamente comprometidos.
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odontologia moderna. Existem várias maneiras de recuperar a estética do paciente, mas sem dúvida, o
clareamento é a mais conservadora, requer a utilização de substâncias químicas, e que, dentro de uma
técnica adequada, é das alternativas a que envolve menor desgaste às estruturas dentárias. Sempre que
indicado, o clareamento deve ser uma técnica segura. Surgiram várias técnicas de clareamento dental como
o clareamento a Laser de Argônio (Ar), Laser de Diodo, clareamento com LED’S (diodos emissores de
luz), com luz de Xenônio, com lâmpadas de plasma, com luz do fotopolimerizador. O clareamento dental é
um procedimento importante em Odontologia Estética e muito vantajoso, pois preserva a estrutura dental
original, não necessitando de intervenção com instrumentos rotatórios para remoção de esmalte e/ou dentina
e sua substituição por material restaurador. O objetivo deste trabalho é mostrar como o clareamento a laser
e/ou LED’S corresponde a uma nova técnica, que permite um clareamento em uma única sessão, menor
tempo de contato com o produto, aumento mínimo de temperatura e a não ingestão do produto.
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Palavras-chave: TRATAMENTO EXPECTANTE; CÁRIE; JOVENS

O conhecimento da comunidade científica sobre a etiopatogenia da doença cárie possibilitou grandes
modificações nos padrões do tratamento restaurador que atualmente segue o princípio da “máxima
prevenção e preservação e mínima intervenção” (BUSATO, 2005). O tratamento expectante segue este
princípio ao ser indicado para pacientes jovens, nos quais a cárie progride de forma aguda, comprometendo
grande quantidade de estrutura dentária em pouco tempo. A remoção parcial do tecido cariado, seguida
da aplicação do hidróxido de cálcio, evita a ocorrência de exposição pulpar e permite a remineralização
da dentina afetada, pela ação terapêutica do material sobre esta e pela estimulação do metabolismo pulpar, mantendo a estrutura dentária sadia e possibilitando intervenções restauradoras mais conservadoras.
Trata-se de uma forma de terapia prática e segura e que pode ser indicada com altos índices de sucesso
clínico. Neste contexto, o presente trabalho apresentará o acompanhamento clínico e radiográfico de
lesões cariosas agudas tratadas através do tratamento expectante, na Clínica de Dentística 2 da UFPE,
reafirmando, assim, as vantagens desta terapia no contexto atual na Moderna Dentística Restauradora,
onde a a possibilidade de intervenção mínima no órgão pulpar é uma realidade, buscando-se a maior
conservação e preservação do dente.
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Palavras-chave: REABILITAÇÃO; DESGASTE DENTÁRIO; ESTÉTICA

Muitos pacientes apresentam dentes desgastados, seja por desgaste fisiológico, por bruxismo ou por
apertamento, que normalmente proporciona uma estética desfavorável. Desta forma, a reabilitação dos
dentes anteriores requer alguns cuidados prévios, dentre eles a avaliação da perda da dimensão vertical,
pelo lado funcional, bem como as causas que levaram a este problema. Como o objetivo é devolver a
estética e função a este paciente há necessidade de restabelecer a dimensão vertical perdida, que
inicialmente pode ser realizada pela confecção de provisórios em acrílico e/ou resina composta. Uma vez
recuperada a dimensão vertical o paciente passará algum tempo para adaptação e ajustes a sua nova
condição bucal. Em seguida é realizada a moldagem e a montagem do modelo em articulador com a nova
dimensão vertical, para serem confeccionadas as facetas e/ou coroas em cerâmica que objetivam reabilitar
o paciente. Neste trabalho procurou-se, através de um caso clínico, demonstrar a reabilitação da dimensão
vertical e da estética utilizando coroas e facetas em cerâmica pura como uma alternativa para resolução
de problemas desta ordem.
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Com o desenvolvimento da técnica do condicionamento ácido por Buonocore (1955) e do sistema de
resinas à base de BisGMA por Bowen (1963), revolucionaram a prática restauradora, marcando o início
da era adesiva. A partir de então, as mudanças técnicas acompanhadas pela evolução dos materiais,
tornaram a Odontologia mais conservativa, ao mesmo tempo que elege a estética, juntamente com a
saúde e o conforto do paciente, como fator principal. Atualmente torna-se viável resolver problemas
dentários diversos com um mínimo de desgaste de estrutura dentária sadia graças aos adesivos dentinários
e às resinas restauradoras atualmente disponíveis. O objetivo da Odontologia não se resume apenas em
restaurar a forma e a função dos elementos dentais, mas também na capacidade de restabelecer um novo
sorriso, bem como realçar as características estéticas do mesmo. Este trabalho tem como objetivo abordar
os aspectos determinantes da face na reanatomização de um sorriso, como também os pontos que devem
ser levados em consideração na reconstrução de um sorriso, tais como a idade, o sexo, a linha média, a
altura do lábio, dentre outros fatores. Podendo se concluir que os pontos abordados neste trabalho servem
de guia para o cirurgião dentista dar ou devolver o equilíbrio e harmonia ao sorriso e, desta forma,
corresponder às expectativas do paciente.
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Os instrumentos rotatórios vêm sendo utilizados na dentística por mais de duzentos e cinqüenta anos.
Com o advento da odontologia minimamente invasiva, porém, novas técnicas para remoção de tecido
cariado têm sido pesquisadas e utilizadas como alternativas para confecção de preparos cavitários. Dentre
elas, a abrasão ultrasônica, na qual esmalte e dentina se desgastam não por ação mecânica de corte
empregada nos sistemas de alta rotação, mas sim pela vibração das pontas diamantadas acopladas ao
aparelho de ultrasom em alta freqüência. Então, surgiram as novas pontas odontológicas de diamante
CVD (Chemical Vapor Deposition), ou seja, são pontas em que o diamante se forma numa peça única,
sobre uma haste metálica, sem a necessidade de procedimentos para promover adesão, conferindo maior
resistência e melhor precisão no corte dos tecidos do esmalte e dentina. Este trabalho tem como objetivo
esclarecer aos clínicos gerais a importância desta nova tecnologia e discutir a utilização do sistema de
abrasão sônica e sua influência na dentística restauradora, através de uma revisão da literatura, na qual se
abordarão suas características, indicações, contra-indicações, vantagens e limitações.
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A

s discrepâncias de forma e tamanho dentário são um achado comum na clínica odontológica e, dentre elas,
os incisivos laterais conóides ou coniformes estão entre as mais freqüentes. Essa anomalia atinge
aproximadamente 1% da população e além de deixar o elemento dentário fora de sua função é extremamente
anti-estético, visto que é muito evidente durante o sorriso. O presente trabalho tem por objetivo apresentar um
caso clínico, exemplificando a possibilidade da realização de um correto diagnóstico, planejamento e tratamento
restaurador estético conservador, onde houve a reconstrução do elemento dentário com resina composta como
material restaurador direto. O tratamento consistiu de prévio afastamento interdentário e posterior restauração
com compósito de esmalte e de dentina, realizado no Programa de Saúde da Família de João Pessoa – PB.
Concluíu-se que a re-anatomização de dentes laterais conóides com resina composta é um tratamento
relativamente simples, rápido e de baixo custo em comparação a outras medidas, que pode ser realizado
também no serviço público e garante a satisfação funcional, estética e psicológica do paciente, providenciando
um resultado considerado bom, o que indica que em situações semelhantes, a extração precipitada do dente
conóide ou a realização de uma coroa total pode não ser a única, nem mesmo a melhor alternativa.
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A

técnica restauradora atraumática, desenvolvida na Ásia por Frencken, vem sendo preconizada pela
OMS desde 1994. Consiste na remoção do tecido cariado usando instrumentos manuais, seguida da
restauração definitiva com cimento de ionômero de vidro. Dispensa o uso de anestésico, isolamento absoluto
e equipamentos elétricos tornando-se mais econômica, prática e confortável. O objetivo desse estudo é
realizar uma revisão literária com artigos publicados na Medline acerca das características do ART. Mandari
et al. compararam por seis anos restaurações oclusais, revelando 72,6% de sucesso para amálgama e 72,3%
para o CIV, não houve diferença significativa entre as técnicas convencional ou atraumática e nesta última
entre os materiais utilizados. Em 2004, Figueiredo et al. confirmaram superior desempenho clínico das
restaurações em classe I. Em 2005, Pellegrinetti et al. verificaram a retenção do CIV em restaurações
atraumáticas, com sucesso a longo prazo em 70,6% das restaurações e presença de dentina remineralizada
nas cavidades com perda total do material. Medeiros, Rosenblatt (2006), após realização de ensaio clínico
randomizado verificaram que o CIV pode ser substituído por resina composta, inclusive em restaurações de
duas faces. Concluímos que o ART é uma boa opção na saúde pública onde há escassez de materiais e
instrumentais, em pacientes de alto risco à cárie, crianças, pacientes especiais e ansiosos.
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A

ntes do advento dos sistemas adesivos, a Dentística Restauradora recorria a preparos geométricos,
com maior profundidade e/ou com retenções adicionais para manter as restaurações em posição. Em
1955, conseguiu-se através do condicionamento ácido do esmalte o embricamento químico-mecânico
para restauração de resina, dando início a uma nova era na Odontologia. Com o surgimento dos adesivos
foi possível a utilização de preparos mais conservadores onde se preserva ao máximo a estrutura dental
não comprometida. Atualmente, os sistemas adesivos são classificados quanto ao número de passos
clínicos. A variedade na composição destes sistemas permite também outras classificações, quanto à
presença de flúor, ao tipo de sistema de ativação, ao tipo de solvente e à presença ou não de carga. Diante
da sensibilidade da técnica, da variada composição destes sistemas e da ampla divergência de resultados
clínicos, objetivou-se realizar uma revisão da literatura sobre o emprego clínico dos sistemas adesivos
atuais. Pôde-se concluir, então, que o profissional através de seus conhecimentos científicos deve conhecer
os componentes dos diferentes adesivos, determinar uma adequada indicação clínica e entender qual o
correto protocolo de uso para alcançar à longevidade dos procedimentos restauradores, favorecendo,
assim, a promoção de saúde bucal.
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O

estágio atual das resinas compostas para dentes anteriores revela as resinas nanoparticuladas como
excelente opção para o tratamento restaurador estético. Alterações no conteúdo, no tamanho e na disposição
das partículas inorgânicas, as quais possuem dimensões nanométricas, prometem superioridade estética,
facilidade e retenção de polimento e ainda resistência satisfatória para indicação em dentes anteriores e
posteriores. Além das características do material restaurador, o que contribui decisivamente para o sucesso
da reabilitação estética anterior, é o conhecimento e a habilidade do profissional em selecionar a resina
composta com características ópticas compatíveis com o substrato a ser reproduzido, ou seja: Resinas de
corpo, mais opacas e com maior croma para a dentina, e resinas mais translúcidas para a reprodução do
esmalte – trata-se do chamado “efeito em camadas” – importante recurso para obtenção de restaurações
estéticas que se assemelhem ao máximo à estrutura dentária. Este trabalho objetiva apresentar um caso
clínico de fechamento de diastema anterior mediano, onde a técnica de restauração direta com resina
nanoparticulada foi realizada de modo a produzir o efeito em camadas, garantindo assim, excelente
resultado estético como uma alternativa ao tratamento ortodôntico
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Na odontologia atual, existe uma grande busca por parte dos pacientes por uma Odontologia estética,
rápida e conservadora. O uso de pinos de fibras pré-fabricados, associados às resinas compostas, constitui
uma opção conservadora para a restauração de dentes anteriores tratados endodonticamente com grande
destruição coronária. Além da preservação dos tecidos dentários, destacam-se o reforço do remanescente
coronário, o baixo custo e o menor número de sessões clínicas. Para a realização desse tipo de procedimento
é importante o conhecimento da anatomia do canal radicular para que o pino seja selecionado corretamente
e para que o preparo do canal seja executado eficazmente, possibilitando um desgaste racional da dentina
e um menor volume de cimento resinoso, o que favorece a retenção do pino. A partir do relato de um caso
clínico no presente trabalho, os autores apresentam e discutem uma técnica de preparo e cimentação de
um pino intrarradicular de fibra de vidro pré-fabricado, com a posterior restauração do incisivo central
superior esquerdo com resina composta. O presente trabalho permite afirmar que, em circunstâncias
adversas como em casos onde o fator psicológico esta associado à necessidade de rapidez na resolução
do problema, bem como na presença de problemas financeiros, a técnica utilizada mostra resultados
satisfatórios, tanto esteticamente como funcionalmente.
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Atualmente, a ciência tem evoluído rápida e constantemente, mostrando aos profissionais da área de
saúde a necessidade de constantes atualizações. O laser está sendo utilizado na dentística, periodontia,
endodontia e odontpediatria, entretanto apesar desse tipo de tratamento ser bastante conservador e atender
os anseios da odontologia moderna, ainda é uma alternativa pouco conhecida na área da dentística. Este
trabalho tem a intenção de demonstrar a utilização do laser de er:yag na dentística. O laser foi utilizado
em esmalte e dentina, tanto em crianças como em adultos, para preparos cavitários conservadores. Foi
empregado na remoção de detritos em sulcos dos dentes, bem como na avaliação da condição bacteriana
antes e após seu uso. Ficou constatada a redução bacteriana por volta de 99,6%, além de sua eficiência
para condicionamento de dentina e remoção de tecido cariado. O laser foi eficiente na dentística dentro
de suas indicações. Pode-se concluir que o seu uso, com a mínima intervenção no elemento dentário,
permite resolver o problema. O conhecimento de seu funcionamento e de suas indicações é fundamental
para o sucesso clínico.
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A técnica restauradora que utiliza a resina composta exige inserção incremental, o que implica em maior
tempo clínico favorecendo a contaminação por fluidos, como o sangue. O presente estudo objetivou avaliar,
in vitro, as formas de descontaminação do sangue sobre a resistência de união entre as interfaces da resina
composta Filtek Z350, por meio dos testes de microtração e microscopia eletrônica de varredura, quando
empregadas 4 formas de tratamento. Inicialmente foram preparados 7 blocos de resina composta de 14
mm3, com o cuidado de quando atingido o volume de 7 mm3, proporcionar a contaminação destes “meioblocos” com sangue; obtidos os espécimes, procedemos nesta etapa de nossa pesquisa apenas à realização
dos testes de microtração nos espécimes dos grupos: controle, contaminado por sangue e o contaminado
por sangue e depois lavado. O grupo controle foi onde obtivemos a maior força de resistência à microtração;
no grupo contaminado por sangue encontramos os piores resultados; os demais espécimes que adotaram o
adesivo Single Bond 2 e o Primer Bond ainda não foram testados. Concluímos que ocorrendo a contaminação
por sangue entre as superfícies dos incrementos, não basta apenas lavar e secar, uma vez que a adesão será
diminuída; acreditamos que com a utilização dos sistemas adesivos aplicados entre os incrementos da
resina contaminados durante a restauração, a resistência venha a ser restabelecida.
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O bruxismo é visto como uma desordem “psicofisiologica”, e é definido como um rangimento e desgaste
não funcional dos dentes, que afeta uma porção significativa da população.Os efeitos do bruxismo incluem
desgaste dentário anormal, dano as estruturas periodontais, e tensão nas estruturas envolvidas na atividade
mastigatória, particularmente das articulações temporomandibulares e músculos da mastigação.Este
trabalho tem como objetivo explicar as diferentes classificações e graus do bruxismo, dando ênfase ao
bruxismo noturno, que é tido como o verdadeiro.Devido a sua ocorrência comum durante o sono, o
bruxismo tem sido visto como uma desordem do sono, apesar de não ser incomum sua ocorrência durante o dia.O bruxismo diurno é referido como consciente ou semi-consciente, incluindo hábitos de
roedura de unhas, mordedura de mucosas e ou objetos, sendo geralmente silencioso.Já o bruxismo noturno
é caracterizado por movimentos mandibulares involuntários, de impossível reprodução durante os estágios
de sono.Os critérios de severidade são os seguintes: leve-ocasional, moderado e severo e os seus graus
de duração são estes: agudo, subagudo e crônico.Portanto, o diagnóstico e o tratamento do bruxismo
é importante, uma vez que essa desordem, pode acarretar importantes alterações funcionais dos vários
elementos que constituem o sistema estomatognático.
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Nos dias de hoje, a busca pela estética é um fator de muita influência sobre o comportamento humano,
tendo isso em vista, ter dentes brancos pode denotar saúde, beleza, além disso, torna o sorriso atraente.
Surgiram assim, as técnicas de clareamento dental, sendo possível na maioria dos casos branquear os
dentes dos pacientes de forma simples e segura. Diante isso, o trabalho em questão objetiva enfatizar, de
uma forma clara e objetiva, as vantagens e limitações das técnicas de clareamento dental. Dentro das
técnicas, há o clareamento caseiro e o clareamento clínico (assistido). Ambas as técnicas seguem o mesmo
princípio básico e direcionam-se ao mesmo resultado. Contudo, cada técnica trás consigo suas próprias
vantagens e limitações. No tratamento caseiro, com emprego de moldeiras personalisadas, observa-se
sua praticidade e fácil aplicação por parte do paciente. No tratamento assistido, que se realiza com a
ativação de uma fonte de luz agindo como catalisador da reação, enfatiza-se o laser/LED, que vem sendo
cada vez mais utilizado graças aos seus resultados promissores. Com isso, este trabalho pretende alcançar
o objetivo central da técnica clareadora não se esquecendo de levantar seus diferentes resultados. Uma
vez que, o efeito final do clareamento não depende apenas da técnica e forma aplicada, mas também, da
resposta biológica de cada indivíduo.

P-187

[834] O ULTRA-SOM NA CONFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS.
ROCHA, C.C.; FARIAS, R.M.F.; OLIVEIRA, L.L.; MOTA, R.S.C.; PONTES, M.M.A.;
MENEZES, M.R.A.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP), CAMARAGIBE,
PE, BRASIL.
e-mail:cavalcanti_cris@yahoo.com.br

Palavras-chave: ULTRA-SOM; PONTAS CVD; DENTÍSTICA

A odontologia restauradora visa reparar os danos causados pela cárie. Ao longo dos anos, foram
desenvolvidas novas técnicas objetivando uma maior preservação do tecido dentário no combate a essa
doença. Porém, além da preocupação de se conservar tecido sadio, o conforto do paciente tornou-se uma
preocupação constante da odontologia moderna. O sistema de abrasão ultra-sônica tem despertado grande
interesse por atender a essas necessidades.Este, utiliza o aparelho de ultra-som associado a pontas
diamantadas conhecidas como pontas CVD. Essas, são obtidas através de um processo físico-químico no
qual o diamante se forma como peça única sobre a haste facilitando o escoamento da água e,
consequentemente a refrigeração. A técnica do sistema de ultra-som difere da convencional por desgastar
esmalte e dentina através da oscilação destas pontas em alta freqüência (vibração).O instrumento deve
ser usado com movimentos lentos, firmes, constantes e sem nenhuma força física. Isto minimiza ou
elimina ruído, vibração, calor e pressão, fatores responsáveis pelo desconforto e apreensão sentidos pelo
paciente.Como conseqüência, temos a possibilidade de realização do procedimento sem a necessidade
de anestesia local. Essas características fazem do sistema ultra-sônico um instrumento promissor na
odontologia do futuro. Propomos apresentar neste trabalho alguns casos e esclarecer dúvidas após a
nossa vivência clínica.
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O desgaste dentário é um processo fisiológico que ocorre no decorrer do envelhecimento, mas
considerado patológico quando o grau de destruição cria problemas funcionais, estéticos ou de sensibilidade
dental. As lesões cervicais são perdas das estruturas dentárias comumente encontradas no consultório
pelos clínicos. Sua etiologia pode ser da considerada multifatorial, uma vez que a perda de estrutura
dentária nessa região pode se dar por um processo de cárie, por abrasão, por abfração, por erosão ou pela
associação de dois ou mais fatores. Abrasão é o desgaste da estrutura dental sadia devido a agentes
abrasivos presentes, geralmente, em dentifrícios e pela fricção aplicada à região com força exagerada
durante a escovação traumática com cerdas excessivamente duras. Erosão é a perda superficial de tecido
dental duro, resultante de um processo químico, sem envolvimento bacteriano. A abfração tem como
definição a perda patológica dos tecidos duros dentários decorrente de forças oclusais traumáticas que
provocam flexões dentais, levando a alterações do esmalte, dentina e cemento. Este trabalho tem por
objetivo evidenciar as características clínicas das lesões cervicais, os fatores etiológicos e diagnóstico
diferencial. Pois, sabe-se que o correto diagnóstico é determinante no sucesso de tratamento.
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As disfunções temporomandibulares (DTMs) são um conjunto de alterações que envolvem as estruturas
anatômicas, própria da articulação temporomandibular (ATM) e/ou as adjacentes a ela, tais como os
músculos mastigatórios e os ligamentos acessórios da ATM. As DTMs estão relacionadas etiologicamente
à traumas, hábitos parafuncionais, distúrbios articulares sistêmicos, perda ou deficiência do suporte
dentário e tensão emocional. Baseando-se em um diagnóstico diferencial, pode-se identificar a origem
da disfunção e classificá-las em inflamatórias, degenerativas, de forma, além das disfunções musculares,
cefaléias, neuralgias, otalgias, odontalgias, sinusites e outras afecções de origem não odontogênica. Tais
alterações acarretam comumente em dor, trismo, perda estética e funcional do sistema maxilo-facial para
o paciente, que promovem subsídios para o cirurgião-dentista fazer o diagnóstico correto que, para a
DTM leva-se em consideração o diagnóstico físico (história do paciente, definição e listagem das queixas
principais), classificação e identificação dos fatores contribuintes (predisponentes iniciantes e
perpetuantes). Enquanto para a dor orofacial considera-se a classificação das categorias básicas de dor:
somática, neurogênica e psicogênica. Para assim, o profissional elaborar um plano de tratamento
diferenciado e específico em cada situação clínica.
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As cefaléias primárias acometem uma boa parcela da população, assim como as Disfunções
Temporomandibulares (DTMs), sendo responsáveis por parte das ausências ao trabalho e escola. A
topografia da dor que acomete estas patologias por vezes se confundem ou coexistem. Neste trabalho
será mostrado a frequência e o tipo de cefaléia primária que acomete pacientes de um ambulatório de Dor
Orofacial que apresentam DTM. Neste estudo foram avaliados 740 pacientes que chegavam com queixas
de Dor no segmento facial ao ambulatório de DTM e Dor Orofacial da UFPE. Foram avaliados quanto à
presença de DTM, segundo os critérios do RDC, e após o diagnóstico da DTM, estes pacientes eram
avaliados quanto à cefaléia, e classificados de acordo com os critérios diagnósticos preconizados
pela Sociedade Internacional de Cefaléia. Dos 740 pacientes, 587 apresentavam DTM e destes 39,52%
apresentavam Migrânea, 22,99% Cefaléia Tipo Tensão, 10,9% CCD (tipo tensional), 1,7% CCD (migrânea
transformada), 0,85% Cefaléia Secundária à DTM, 0,17% Cefaléia Secindária à Patologia Otológica, e
os outros 23% dos pacientes com DTM não apresentavam cefaléia. Pode-se concluir que a prevalência
das duas patologias é alta e o tratamento multidisciplinar deve ser priorizado.
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A ortodontia, atualmente, tem contribuído na solução dos problemas relacionados ao diagnóstico e tratamento
das Desordens temporo-mandibulares (DTMs), podendo, através de mudanças graduais em um meio que é
geralmente bastante adaptável, ser benéfico na eliminação de alguns sinais e sintomas dessa disfunção.
Este trabalho objetiva expor o relato de caso clínico que ilustra a participação da terapêutica ortodôntica no
diagnóstico e tratamento das DTMs. Paciente feoderma, 32 anos de idade, procurou o Serviço de Controle
da Dor Orofacial da Universidade Estadual da Paraíba, tendo como queixa principal dor ao abrir a boca,
próxima à região auricular. Após anamnese e avaliação clínica, foram constatados a presença de DTM
severa e o canino superior direito em linguoversão. A paciente era portadora de Prótese Parcial Removível
mal adaptada. A terapêutica inicial para esta paciente foi a diminuição da sintomatologia dolorosa (fase
aguda) através de uma placa interoclusal. Em seguida, foi confeccionada uma mola ortodôntica em “z” para
iniciar a vestibularização do canino, que foi finalizada com uso de bráquetes e ligas ortodônticas, levandoo a sua correta posição de oclusão. Esta paciente ainda se encontra em tratamento, porém, já se obteve
sucesso pelo desaparecimento da sintomatologia da DTM e uma notável mudança no posicionamento
dentário, contribuindo, assim, para uma melhor relação oclusal.
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O

bruxismo é uma parafunção que promove o desgaste dos elementos dentários através do ragimento e
apertamento dos dentes durante os movimentod não funcinais dp sistema mastigatório, podendo causar
dores de cabeça e desordens temporo-mandibular(DTM), sendo un hábito incosciente. Seus principais
agnets desencadeadores são: estresse, sobrecarga dos muscúlos mastigatórios, disfunção da ATM,
interferências oclusais e perdas dentárias. Por ter etiologia multifatorial, seu tratamento é um desafio para
a odontologia. A terapeutica mais empregada no tratamento coadjuvante é o uso de placas interoclusal
noturna, protegendo os dentes e devolvendo ao muscúlo seu tônus de contração e repouso fisiológico. Este
trabalho objetivou o relato de caso clinico sobre o uso de placas miorrelaxantes no diagnóstico e tratamento
das DTM\’S. Paciente leucoderma, 17 anos, sexo masculino, procurou a clínica de dor orofacul da UEPB,
apresentando bruxismo noturno e interfer~encias interoclusais. Foi confeccionada uma placa miorrelaxante
para uso noturno, para evitar desgaste dos dentes, minizando a aut-percepção da parafunção. Após 8 meses
de terapêutica, e oclusão estabilizada, aparafunção pôde ser controlada. O uso de placas miorrelaxante
aprasenta-se como terapêutica bastante eficaz no tratamento coadjuvante do bruxismo noturno.
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A persistência da infecção exerce um papel significativo nas falhas do tratamento endodôntico. Embora
muitos fatores de técnica possam estar envolvidos, as bactérias persistentes após o tratamento endodôntico
que se proliferam no canal radicular ou aquelas que contaminam o canal após o tratamento endodôntico são
os principais responsáveis pelo fracasso do tratamento endodôntico. O insucesso do tratamento endodôntico,
caracterizado pela persistência de lesão periapical e sintomatologia são importantes indicadores da
necessidade de uma nova intervenção. O objetivo desse estudo foi de apresentar um caso clínico referente
ao retratamento endodôntico dos elementos 11 e 21 portadores de lesão periapical e necessitando substituição
de prótese fixa. Após remoção da guta-percha, obtenção do comprimento de trabalho e preparo apical,
introduziu-se a medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio (CALEN) que foi renovada durante um
período de dois meses, após o qual, realizou-se a obturação do canal radicular e posterior preparo do terço
cervical e médio para receber o núcleo metálico fundido. O controle clínico e radiográfico de um ano após
o tratamento demonstrou o completo desaparecimento da radiotransparência óssea periapical, 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.
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A

diminuição Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) está geralmente associada à grandes perdas dentárias
e parafunções como o bruxismo com elevado grau de desgaste dental. Essa diminuição compromete as
funções normais do Sistema Estomatognático (SE), afetando também a harmonia facial do paciente, dandolhe uma aparência de envelhecimento, prejudicando dessa forma sua auto-estima. O presente trabalho tem
por objetivo apresentar o caso clínico de um paciente do sexo masculino, 68 anos, que procurou o Serviço
de Controle da dor Orofacial da UEPB, com um quadro clínico de grande perda dentária (colapso oclusal),
facetas de desgaste em vários elementos e sensibilidade dentinária. Como parte do plano de tratamento
confeccionou-se placas oclusais, tipo Overlay, superior e inferior, restabelecendo a DVO e estabilidade
oclusal, melhorando funções tão importantes como falar, mastigar, reintegrando-o ao meio social e dandolhe oportunidade de sorrir novamente. Concluiu-se que procedimentos simples como o uso de placas oclusais
é de extrema importância no tratamento de recuperação de DVO, da função do SE, estética facial e aspectos
psicológicos do paciente, tornando-o apto a uma reabilitação oral definitiva pois cria o espaço necessário às
restaurações adesivas e protéticas.
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Este estudo avaliou in vitro a acurácia e a repetibilidade de odontometrias eletrônicas obtidas por três
aparelhos: Root ZX-II, Mini Apex Locator e Novapex. Foram usados 33 dentes humanos. Utilizou-se o
método da plataforma de medição com micrômetro digital. 2 dentes foram o controle positivo e negativo.
Nos 3 aparelhos foram obtidas 31 odontometrias no limite apical de 0,5mm, com uma repetição para
cada uma delas. Após a última odontometria, A lima e o dente foram fixados e foi obtida a distância real
entre a ponta da lima e a constrição apical por desgaste e fotografia dos 4mm apicais de cada dente. As
imagens foram projetadas numa tela de computador. Determinou-se as distâncias da ponta da lima à
constrição apical (0,5mm) pelo sistema Image Tool v. 1.28. As médias de distâncias da lima para a
constrição apical foram inferiores a ± 0,10mm em cada aparelho. Os intervalos para cada par de aparelhos
contiveram o valor zero, o valor de coeficiente de concordância foi próximo de 1,00. A avaliação da
repetibilidade foi no máximo 0,0942mm. O teste t de igualdade de variâncias mostrou não haver diferença
entre os aparelhos (p>0,05). As diferenças entre pares de aparelhos foram próximas de zero (0,0070mm).
Os IC foram reduzidos, os coeficientes de correlação foram altos (1,00). Houve alta concordância interexaminadores. Concluiu-se que os três aparelhos são acurados, com boa repetibilidade para odontometrias.
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Um dos pré-requisitos para a instalação da patologia pulpar e periapical é a presença de microorganismos,
que frente ao tratamento endodôntico pode não conduzir ao fracasso, mas certamente sua ausência favorece
o sucesso. Pesquisas atuais têm se voltado para materiais de uso intracanal que possuam ação eficaz na
eliminação de diferentes tipos de microrganismos, favorecendo assim o processo de sanificação do canal
radicular. É certo que a fase de preparo do canal radicular proporciona a limpeza do mesmo e eliminação
de grande quantidade de microorganismos, porém a utilização de medicação intracanal entre sessões tem
mostrado um potencial significativo no que diz respeito ao efeito antimicrobiano, além de proporcionar
reparação tecidual. Nesta linha de pesquisa, o hidróxido de cálcio é uma medicação intracanal muito
empregada por agregar o maior número de propriedades desejáveis. Algumas de suas propriedades podem
ser atribuídas aos seus efeitos bactericidas. Frente a essas qualidades do Hidróxido de Cálcio e suas
diversas utilizações clínicas, questiona-se seu papel frente às reabsorções radiculares externas. O objetivo
do trabalho é discutir a atuação do Hidróxido de Cálcio, quando no interior do canal, frente a uma
reabsorção externa.
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O

uso de medicação sistêmica é uma prática rotineira na clínica odontológica, porém há divergência
sobre o que o dentista deve receitar aos seus pacientes durante a prática endodôntica. O objetivo deste
trabalho foi verificar o padrão de prescrição de medicação sistêmica de cirurgiões dentistas das cidades
de Caruaru-PE e de Curitiba-Pr em um caso de alteração periapical na fase aguda. Cirurgiões dentistas
escolhidos aleatoriamente em cada cidade foram submetidos a um questionário dividido em duas partes;
a primeira parte era composta por perguntas pessoais como formação universitária, realização de
atualização e especialização na área endodôntica, tipo de atendimento que realiza no consultório, local
de trabalho (serviço particular ou público). Na segunda parte apresentou-se um caso clínico de um abscesso
crônico agudizado, com drenagem via canal do pus e questionou-se se havia necessidade da prescrição
medicamentosa e se sim, qual seria o medicamento usado.Em Curitiba 35,1% dos dentistas receitaram
antibióticos e antinflamatório, já 29,8% não receitaram nada para o paciente; em Caruaru 42% receitaram
apenas antibióticos, e 38% receitaram antibióticos e antinflamatório, 10% não receitaram nada naquelas
condições. O antibiótico e antinflamatório mais citados na cidade de Caruaru foram a amoxacilina
associada ao clavulanato de potássio e a nimesulida, já em Curitiba foi a amoxacilina e o ibuprofeno.
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Durante a prática endodôntica alguns acidentes trans-operatórios podem ocorrer, dentre estes acidentes
está a perfuração que é a comunicação da câmara pulpar com a superfície externa do dente. Este acidente
pode comprometer o prognóstico e levar ao insucesso do tratamento endodôntico. O objetivo deste artigo
é relatar um caso clínico do tratamento de uma perfuração. Paciente JMM, sexo feminino, 26 anos,
compareceu ao atendimento odontológico em setembro de 2006 relatando que após ter se submetido a
um tratamento endodôntico no elemento dentário 21, apareceu uma lesão na região antero-superior na
altura do elemento que havia sido tratado. Durante o exame clínico observou-se uma perfuração de raiz
envolvendo o tecido ósseo e os tecidos moles. Foi realizado o tratamento endodôntico do elemento, e em
uma segunda sessão a perfuração foi vedada com cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável. Foi
realizada uma cirurgia para colocação de um enxerto para cobrimento da área lesionada. Após três meses
observou-se clinicamente a saúde da região afetada. Conclui-se que o uso do ionômero de vidro
fotopolimerizável é uma alternativa viável para o vedamento de perfurações ocorridas durante o transoperatório de tratamentos endodônticos.
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O

objetivo deste estudo foi o de apresentar um caso clínico de incisivo inferior portador de 2 canais
radiculares. Paciente chegou à Clínica de Endodontia da Universidade de Pernambuco com o dente 31, com
indicação de tratamento endodôntico. Após anamnese, exame clínico, observou-se alteração cromática da
coroa dental, presença de fístula e trauma dental há 5 anos. Ao exame radiográfico, percebeu-se uma
radiotransparênca periapical, sugerindo abscesso dento-alveolar crônico. Realizada a abertura coronária e
localização dos canais radiculares, confirmou-se a presença de dois canais radiculares. O preparo biomecânico
foi realizado de acordo com os princípios de Oregon Modificada. A odontometria comprovou a presença de
dois canais radiculares. A medicação intracanal utilizada foi o Calen, renovada mensalmente em 4 sessões
com o objetivo de, reduzir o número de microrganismos sobreviventes, favorecendo, o reparo dos tecidos
periapicais, e em seguida, o dente foi selado com cimento de ionômero de vidro. A obturação foi realizada
pela técnica de condensação lateral. A proservação clínica e radiográfica foi executada 6 meses, sugerindo
sucesso, uma vez que existiu regeneração do tecido ósseo na região periapical.
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O

hipoclorito de sódio (NaClO) é a solução auxiliar da instrumentação endodôntica mais utilizada em
todo o mundo, devido às suas propriedades físico-químicas como coadjuvante do preparo do sistema de
canais radiculares. Entre aquelas, destacam-se as de ser: lubrificante, desodorizante, solvente de tecidos,
antimicrobiana, removedora de dèbris, e ainda, apresentar pH alcalino e baixa tensão superficial. Devido
à sua alta instabilidade- já que a solução de cloro se deteriora em função de fatores como pH, tempo de
armazenamento, luminosidade, calor, presença de matéria orgânica, contato com o ar e presença de íons
metálicos- cabe aos cirurgiões dentistas conscientizarem-se da correta forma de armazenamento. O objetivo
do presente trabalho foi testar a variação da quantidade de cloro ativo, utilizando-se para isso 3 recipientes
contendo NaClO a 2,0-2,5% sendo o 1º recipiente armazenado em geladeira, o 2º, à temperatura ambiente
e o 3º, conservado em geladeira porém passando 4h por dia exposto à temperatura ambiente, durante 5
dias, alternando com 2 de permanência sob refrigeração, perfazendo um total de 60 dias. A aferição foi
realizada com medidores de cloro ativo uma vez por semana, sempre ao mesmo horário. Os dados obtidos
geraram planilhas e dados, e o resultado confirmou as publicações.
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Líquen plano é uma doença mucocutânea imunologicamente mediada, do tipo celular contra antígenos
presentes no epitélio da pele e/ou da mucosa; podendo estar relacionada ao estresse ou ansiedade.
Clinicamente, as lesões orais podem apresentar-se em seis formas: reticular, papular, em placa, atrófica,
erosiva ou ulcerada e bolhosa, acometendo, principalmente, adultos de meia idade do sexo feminino.
Intraoralmente, o diagnóstico é obtido através de achados clínicos como sinais patognomônicos como
estrias brancas entrelaçadas irradiadas (estrias de Wickham) e áreas eritematosas de mucosa atrófica,
sendo confirmado pelo exame anátomo-histopatológico. O presente trabalho tem por objetivo relatar um
caso, no qual uma paciente do sexo feminino, procedente de Quixaba, interior da PB; procurou os serviços
da clínica de Estomatologia II da UFPB queixando-se de dor e queimação na boca aproximadamente há
um ano com períodos de remissão e exacerbação; durante a anamnese foi avaliado estado emocional
compatível com ansiedade, no exame clinico encontrou-se múltiplas variantes do líquen na língua e
mucosa jugal. A terapia fúngica foi realizada e a reavaliação é feita semestralmente. Desse modo pode-se
concluir que o líquen plano apresenta um componente psicológico significativo, seu reconhecimento
durante a anamnese é fundamental para a suspeita diagnóstica e auxilio no tratamento.
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Na cultura moderna ocidental, dentes claros têm tido cada vez mais evidência como uns dos critérios de
subjetividade que definem a beleza. Este trabalho se propõe a esclarecer as principais indicações do
clareamento, bem como as técnicas que podem ser utilizadas para obtenção de melhores resultados. A
etiologia da alteração cromática dos dentes é bastante diversa e nos dentes despolpados pode ser decorrente
do conteúdo da cavidade pulpar (hemorragia e decomposição tecidual) ou dos procedimentos operatórios
(acesso inadequado à câmara pulpar, remoção incompleta do conteúdo da cavidade do dente e utilização
de fármacos e materiais de preenchimento). A determinação da etiologia do escurecimento é de fundamental importância para a escolha do agente clareador e da melhor técnica a ser aplicada, que em geral
baseiam-se nos princípios químicos de oxidação e redução promovendo o fracionamento das
macromoléculas de pigmentos que serão eliminadas por difusão. Peróxido de hidrogênio, perborato de
sódio, peróxido de carbamida e peróxido de uréia são exemplos de materiais utilizados e dentre as técnicas
destacam-se a termocatalítica, a mediata, a combinada e a mediata modificada. Conclui-se que, diante de
um escurecimento coronário o cirurgião-dentista deve, através da anamnese, exame clínico e radiográfico,
descobrir a sua causa, a fim de selecionar o tratamento mais adequado e prever o seu prognóstico.
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A Angina de Ludwig é um abscesso incapaz de drenar através da superfície cutânea ou no interior da
cavidade bucal, podendo estender-se através dos tecidos moles faciais. É uma afecção grave e tem como
complicação maior a obstrução das vias aéreas superiores. O diagnóstico precoce é importante devido a
enorme gama de complicações, várias delas potencialmente fatais. Dentre elas: seqüelas estéticas, paralisia
do nervo recorrente, osteomielite da mandíbula, septicemia, pneumonia aspirativa, pericardite, pleurite,
abscesso pulmonar, infecção e ruptura da artéria carótida e tromboflebite da veia jugular. Espalha-se
rapidamente pelo soalho da boca, regiões sublingual e submandibular, advindo, em 70% dos casos, de uma
infecção aguda na região de um molar inferior. Sua forma de tratamento é controversa, existindo duas
correntes com ideologias distintas, uma indicando a drenagem imediata, mesmo sem pontos de flutuação e
outra mais conservadora priorizando a antibioticoterapia com drogas de amplo espectro, e posterior drenagem.
Este trabalho visa demonstrar por meio de apresentação de casos clínicos as características peculiares desta
infecção assim como as formas de tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico.
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Graças à maior conscientização dos cidadãos com relação aos seus direitos, a responsabilidade civil do

De maneira geral as reabsorções dentárias podem ser fisiológicas, como as que ocorrem em dentes

cirurgião dentista tem sido alvo de muitos questionamentos. Os profissionais de saúde devem se prevenir
da possibilidade de responderem por possíveis danos causados a seus pacientes no exercício da sua
atividade profissional. Segundo o Código Civil Brasileiro nos seus artigos 186: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito” e 927: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é
obrigado a repara-lo”. Em função da responsabilidade do cirurgião-dentista, existem normas éticas e
legais que orientam sua vida profissional. Dentre elas, está o prontuário odontológico do paciente e
demais documentos anexados a ele como receitas e atestados. Essa documentação além de servir no
aspecto clínico, serve como documento legal e é o principal instrumento de defesa do cirurgião-dentista.
Este trabalho é uma revisão de literatura sobre a importância do prontuário odontológico como fator de
proteção para os profissionais da saúde.
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decíduos em virtude da esfoliação e da erupção dentária permanente; ou patológica pela ausência de
qualquer contribuição para manutenção das estruturas normais ou para o melhor desempenho de suas
funções. Esta última pode ser classificada em interna ou externa de acordo com a superfície dentária
afetada. A caracterização das reabsorções dentárias nos dentes permanentes como processo patológico
fundamenta-se na ausência de renovação dos tecidos mineralizados dentários ao contrário do que ocorre
no tecido ósseo, cuja renovação se faz constantemente. O objetivo desse trabalho é relatar um caso
clínico de reabsorção interna e externa na região de incisivos anteriores pós-traumatismo. Paciente do
gênero masculino, melanoderma, 17 anos de idade procurou a clínica de semiologia da Faculdade de
Odontologia de Pernambuco queixando-se de “escurecimento dos dentes anteriores”. Foi relatado, na
anamnese, ter sofrido uma queda de bicicleta quando tinha 13 anos de idade. Ao exame clínico constatouse a presença de exudato inflamatório proveniente do sulco gengival. Ao exame radiográfico foi observada
reabsorção dentária interna já com comunicação com o periodonto, sendo o paciente encaminhado para
a clínica de endodontia para realização de tratamento.
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Através de uma revisão da literatura, o presente estudo propôs descrever a Doença de Paget e enfatizar

O Herpes Labial está associado ao vírus do Herpes Simples (HSV) que se constitui na infecção viral

a importância do Cirurgião-Dentista no seu correto diagnóstico. Caracterizada como sendo uma desordem
focal crônica, é ocasionada por um descontrole no processo normal de remodelação óssea, onde há uma
formação localizada e exagerada de osso. Sua causa ainda é desconhecida, mas fatores genéticos,
inflamatórios e endócrinos podem estar associados. Na maioria dos casos, é assintomática, embora se
relate quadros de dor provenientes da compressão das estruturas nervosas. Os locais mais acometidos
são: a coluna lombar e torácica, pelve, clavícula, escápula e em especial os ossos do crânio, sendo mais
freqüente no sexo masculino. Sua descoberta se dá inicialmente através de exames complementares
como: fosfatase alcalina, cálcio e fósforo séricos e hidroxiprolina urinária. Radiograficamente, a área
óssea apresenta aspecto de flocos de algodão. Autores ressaltam que os ossos acometidos, mostram
alterações estruturais e funcionais que se tornam incapazes de sustentar as demandas fisiológicas.
Normalmente, a doença tem curso benigno com lenta progressão. Para o seu diagnóstico, o cirurgiãodentista deve, através de uma boa anamenese e da solicitação de exames comlementares, estar atento as
possíveis alterações que possam caracterizar tal distúrbio.

mais comum na cavidade oral. Estima-se que a maioria da população adulta seja soropositiva para o HSV
e que uma parcela significativa destas pessoas possa apresentar, diante de situações favoráveis,
manifestações recorrentes da doença. Dentre as possibilidades terapêuticas, recentemente, têm-se destacado
o emprego do laser de baixa intensidade para o tratamento de Herpes Simples, tanto prevenindo a formação
de vesículas, quanto cicatrizando rapidamente as lesões, além de possibilitar o aumento do intervalo de
tempo entre as manifestações recorrentes. O objetivo do presente estudo é demonstrar, por meio de relato
de caso clínico, o uso da fototerapia com laser de baixa intensidade no tratamento de Herpes
Labial, ressaltando-se a importância do diagnóstico, como também o acompanhamento da lesão após
cada sessão de laserterapia. Paciente do gênero feminino, 42 anos, relatou prurido intenso no lábio inferior que se iniciou antes do surgimento de lesões, bem como estar sob intenso estresse e ter história
anterior de herpes labial. Foi realizada laserterapia (660nm, 40mW e 4J/cm²) com intervalo de 24 horas
entre as sessões iniciais e 48 horas entre as últimas sessões. Com o tratamento pôde-se observar o aumento
da velocidade de reparação das lesões e diminuição do desconforto do paciente.
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O mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, que resulta de um ducto de glândula salivar e conseqüente

As neoplasias são a segunda causa de morte por doença no mundo, e em cerca de 70% dos pacientes

derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles circunjacentes.O objetivo deste trabalho é
identificar as características clínicas, diagnóstico e tratamento do mucocele através de um caso
clínico.Paciente L.G.P., do sexo masculino, 17 anos, compareceu a clínica de Semiologia da Faculdade
de Odontologia de Pernambuco – FOP queixando-se de um “caroço na língua”. A lesão encontrava-se no
ventre da língua apresentando uma coloração semelhante a da mucosa, com um tamanho de 1,0cm X
1,5cm, com a superfície lisa e consistência firme e sintomatologia leve. Foi realizada uma biópsia excisional
para a confirmação do diagnóstico presuntivo, detectando um caso de mucocele.Concluímos que os
mucoceles são lesões de curta duração e cicatrizam por si mesmas. É importante, por isso, o cirurgião
dentista ter o conhecimento das características clínicas da lesão para que possa afastar a possibilidade de
um tumor de glândula salivar.

doentes a quimioterapia intensiva associada ou não a radioterapia é o tratamento adotado na maioria dos
casos. Dependendo do tipo, da dosagem e da freqüência de utilização dos agentes quimioterápicos, severas
complicações bucais podem surgir. A quimioterapia antineoplásica é uma das armas terapêuticas mais
utilizadas na Oncologia apresentando, atualmente, resultados muito satisfatórios. No entanto, apresentam
também efeitos secundários importantes, alguns imediatos e outros que se manifestam após alguns anos.
A radioterapia é uma forma terapêutica amplamente utilizada para o tratamento das neoplasias malignas
da cabeça e pescoço. Em casos severos, utiliza-se o procedimento cirúrgico em combinação com os
procedimentos anteriormente citados. O tratamento do câncer geralmente leva a certas complicações
bucais tais como mucosites, sangramentos gengivais, xerostomia, candidíase, perda do paladar, trismo,
entre outros, além de levar a efeitos colaterais sistêmicos (leucopenia, anemia e plaquetopenia). O objetivo
deste trabalho é relacionar as alterações bucais mais freqüentes que podem ocorrer neste período de
tratamento, enfocando a importância da atuação do dentista na equipe multidisciplinar oncológica, a fim
de minimizar as seqüelas bucais melhorando a qualidade de vida pré e pós-tratamento.
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O líquen plano é uma doença dermatológica relativamente comum que afeta frequentemente a mucosa

A AIDS é uma doença de origem viral provocada por um retrovirus (HIV) que ataca o sistema

bucal. Histologicamente, as células basais do epitélio são o principal alvo devido um processo de
imunização celular que envolve células de Langerhans, linfócitos T e macrófagos. Clinicamente existem
várias formas de lesões orais que podem ser típicas ou atípicas. As formas típicas são: líquen plano
reticular, a mais comum na mucosa, que apresenta linhas brancas entrelaçadas; a variante papular, que é
uma lesão esbranquiçada, circunscrita, de pequeno tamanho e elevada; e o em forma de placa que se trata
de uma lesão branca de distribuição multifocal que pode ser lisa ou irregular; essas três formas da lesão
são assintomáticas. Já as formas atípicas são constituídas pelos tipos: erosivo, que é sintomático e
apresentam áreas eritematosas com ulceração central circundadas por finas estrias brancas; o bolhoso,
sua variante mais rara, onde normalmente as bolhas estouram deixando uma superfície ulcerada e
incômoda; além desses, outra forma atípica é o líquen plano atrófico. O tratamento é baseado em
corticosteróides tópicos ou sistêmicos para as variantes sintomáticas, para as formas assintomáticas
nenhum tratamento é necessário, em ambas as formas pode ser realizada a laserterapia. Este trabalho tem
o objetivo de mostrar as características clínicas e tratamento do líquen plano.

imunológico. A importância das manifestaçöes bucais na era da AIDS tornou o cirurgiäo-dentista um
profissional fundamental no diagnóstico das lesões mais freqüentes que ocorrem em várias fases dessa
doença. Os profissionais devem estar atentos às lesões bucais da infecção pelo HIV, pois estas são as
lesões mais precoces da manifestação da doença. As manifestações orais mais comuns nos pacientes
soros positivos são: infecções de origens fúngicas como a candidíase; infecções bacterianas: GUNA,
gengivite e periodontite; infecções virais: herpes simples e leucoplasia pilosa; manifestações de origem
desconhecida: estomatite aftosa recorrente e aumento das glândulas salivares; doenças neoplásicas: Sarcoma de Kaposi. Assim, o objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem odontológica do paciente
portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, visto que, o cirurgião-dentista pode ser o primeiro
profissional a diagnosticar tal patologia e, assim adequar à saúde bucal desses pacientes inserindo-os
num tratamento multidisciplinar.
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A

cárie dentária é uma doença multifatorial e crônica, que ocorre quando há um desequilíbrio do processo
dinâmico entre a estrutura dentária e o seu meio ambiente, resultando em uma desmineralização ácida
localizada. A formação e o desenvolvimento da cárie radicular são semelhantes aos da lesão coronária,
necessitando da presença de raiz dental exposta ao ambiente oral, da deficiência no controle de placa
bacteriana formada por uma microbiota específica e da adoção de uma dieta cariogênica. A paralisação
ou reversão do desenvolvimento do processo carioso pode sofrer intervenção através de medidas de
promoção de saúde. Os métodos de diagnóstico dependem da capacidade do cirurgião-dentista em detectar
os fatores de risco, os aspectos clínicos, as opções restauradoras e preventivas inerentes à lesão de cárie
radicular, sendo, portanto, importante observar e entender o paciente em sua totalidade, interpretando as
informações corretamente, indicando a terapia a ser aplicada. Este trabalho apresenta uma revisão de
literatura sobre a dinâmica de formação e as características clínicas da lesão de cárie radicular, com o
objetivo de ressaltar a importância de um adequado diagnóstico e plano de tratamento, possibilitando o
controle e prevenção dessa doença.
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Hemangioma são harmatomas vasculares que podem estar presentes na boca ou na pele. Normalmente
são assintomáticos. Porém, o crescimento progressivo da lesão pode predispor a traumatismos locais,
causando sangramento, muitas vezes de difícil controle. Sua coloração pode variar do azul ao vermelhoazulado, de acordo com a localização e a profundidade da invasão tecidual. A principal queixa dos pacientes
portadores de hemangiomas é a alteração estética. A cirurgia e a escleroterapia são as técnicas mais
utilizadas no tratamento dos hemangiomas. O objetivo desse trabalho é apresentar um caso clínico cujo
controle foi obtido com a utilização de um agente esclerosante o Oleato de Monoetanolamina
(EthamolimR). O paciente apresentava um hemangioma de 3 cm na região de lábio inferior. Após várias
aplicações do Oleato de Monoetanolamina (EthamolimR) houve considerável remição da lesão. Os
benefícios desta técnica consistem, principalmente, na eliminação do trauma cirúrgico, com menor risco
de hemorragias e grande vantagem estética.
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N

o passado, os dentistas tentariam manter ou substituir os dentes com tratamentos como canais
radiculares, pontes e dentaduras fixas ou removíveis. Infelizmente, um número significativo de dentes
com tratamento de canal radicular fracassava, as pontes exigem que dentes saudáveis adjacentes sejam
cortados e as dentaduras removíveis com freqüência são instáveis e exigem o uso de adesivos pegajosos.
Os implantes dentários é uma solução para esses problemas e muitas preocupações associadas com dentes
naturais são eliminadas, inclusive a cárie dental. Um implante dentário substitui a raiz de um dente
ausente e é feito de liga cirúrgica de titânio nas especificações precisas. Inicialmente, o implante é inserido
no osso maxilar, imediatamente após a perda do dente ou após período prolongado, não havendo osso
suficiente, diversos procedimentos que aumentam o volume do osso podem ser executados antes da
colocação do implante. Esse trabalho tem como objetivo mostrar um caso clínico como também enfatizar
para os profissionais e graduandos da área de odontologia o protocolo clínico ou etapas para implementação
de um implante odontológico. Conclui-se que, para um profissional ou graduando que se interesse por
essa especialização, respeitar o protocolo clínico é de grande importância para preservar a saúde do
paciente e fazer um correto trabalho para com o mesmo.
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A fixação zigomática é uma técnica de ancoragem também utilizada em conjunto com implantes
convencionais na reabilitação de maxilas severamente reabsorvidas, tem a função de eliminar ou minimizar
necessidades de enxertia óssea. Sendo uma técnica inovadora, faz-se necessário um conhecimento da
anatomia do osso zigomático, para melhor aproveitamento da técnica. Propõe-se, com este trabalho,
apresentar modificações da técnica clássica de fixação zigomática proposta por BRÅNEMARK, com
apresentação de um caso clínico-cirúrgico, onde a paciente apresenta-se com atresia severa da maxila e
pneumatização bilateral do seio maxilar, observando ainda síndrome da combinação. As fixações
zigomáticas vêm apresentando excelentes resultados e sendo cada vez mais indicada como alternativa
para a reabilitação da maxila, obtendo sucesso nos resultados gerais enquanto que nas técnicas
reconstrutivas sem disponibilidade óssea em altura e espessura do rebordo alveolar da maxila, apresentam
nível de reabsorção óssea imprevisível.
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A satisfação estética assume uma importância crescente no conceito e percepção de saúde atualmente.
Dentro desta perspectiva, as resinas compostas modernas, materiais odontológicos restauradores diretos,
conseguem um desempenho elevado. Tais materiais permitem ao Cirurgião-Dentista reproduzir fielmente
a anatomia, a morfologia dentária e confeccionar restaurações imperceptíveis. Para tanto, faz-se necessário
o domínio da técnica restauradora e do material em si, principalmente, no que diz respeito à inter-relação
das suas propriedades ópticas com as da estrutura dentária natural. Dessa forma, baseado em uma revisão
de literatura realizada por acadêmicos do quarto período da UFRN, o presente trabalho tem como objetivo
abordar, discutir e explicar, de uma maneira prática e didática, tais propriedades, quais sejam: matiz,
saturação e luminosidade – integradas no conceito de cor, bem como, translucidez, opacidade, opalescência
e fluorescência. Com o entendimento e a aplicação clínica racional desses conceitos básicos e essenciais,
a excelência estética será mais facilmente alcançada, para satisfação do paciente e do profissional.
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O aumento do número de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) tem despertado
interesse dos profissionais de saúde, em especial o cirurgião–dentista. A IRC é uma doença sistêmica
relativamente comum, causada pela perda progressiva da função dos néfrons, sendo a hemodiálise uma
das formas de tratamento mais frequentes. O objetivo deste trabalho é apresentar uma forma de tratamento
conservador para bolsas periodontais em nefropatas. Paciente, sexo masculino, 35 anos, hipertenso e
portador de IRC, procurou um PSF da periferia de João Pessoa, com queixa inicial de secreção purulenta.
Realizava tratamento através de hemodiálise 3 vezes por semana nos últimos 18 anos, apresentando-se
fisicamente debilitado e fazendo uso de Renagel®, ácido fólico e vitamina B. Ao exame clínico verificouse a existência de um pequeno orifício na gengiva, entre os elementos 11 e 12, com presença de exsudato,
quando à compressão. A radiografia inicial mostrou uma bolsa periodontal de aproximadamente 1,5cm
de diâmetro. Optou-se por realizar um tratamento conservador com raspagens e curetagens, prescrição
de antibiótico e vitamina C, evitando-se o tratamento endodôntico e adequando-se às necessidades do
paciente. Após 3 meses, verificou-se a diminuição da lesão para 0,5cm de diâmetro. Conclui-se, portanto,
que pacientes em hemodiálise necessitam de estratégias especiais e individualizadas no tratamento
odontológico.
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A perda do tecido dentário ocorre por diferentes etiologias, podendo, muitas vezes, ser irreversível a

atendimento do paciente especial pelo cirurgião-dentista apresenta a cada dia, maior importância em
decorrência do aumento do número de crianças portadoras de algum tipo de deficiência Atualmente cerca
de 10% da população mundial sofre alguma forma de deficiência seja física, mental ou sensorial, mormente,
a Paralisia Cerebral que nas últimas duas décadas tem sofrido um aumento significativo no número de
casos.Trata-se de uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Os pacientes portadores de
Paralisia Cerebral apresentam algumas manifestações comuns como: deficiência mental, deficiências
sensoriais, convulsões e contração das articulações e principalmente, deficiências motoras. Mesmo sabendo
que nenhuma anomalia intra-oral é exclusiva das pessoas com paralisia cerebral, diversas condições, tais
como: doença periodontal, cáries dentárias, maloclusão e bruxismo, são mais comuns ou apresenta-se mais
severas do que na população em geral. Consequentemente o cirurgião dentista tem um papel essencial na
melhora da qualidade de vida desses pacientes. O objetivo deste trabalho foi, através de uma revisão de
literatura, esclarecer e demonstrar a importância do tratamento odontológico desses pacientes, assim como,
a forma de abordagem, na tentativa de familiarizar o cirurgião-dentista a tal prática.Este trabalho foi feito
em revisão de literatura a partir dos últimos 10 anos. Apesar dos avanços científicos sobre a deficiência, a
atenção à saúde é de modo geral, insuficiente. Em saúde bucal, particularmente, a assistência aos pacientes
paralíticos cerebrais é insignificante, necessitando-se, imediata e definitivamente, da implementação de
estratégias que possibilitam o acesso ao atendimento clínico odontológico adequado.

estrutura dentária, tais como: atrição, abrasão, erosão e abfração. Sendo atrição a perda de estrutura
dentária por contato dente a dente, devido mastigação ou bruxismo, a abrasão ocorre por meios mecânicos
repetitivos, tais como a escovação. Já a erosão se diferencia por ter dissolução química da estrutura
dentária, freqüentemente causada por ácidos gástricos, dieta ou ambiente dental envolvendo múltiplos
dentes. Enquanto, a abfração é proveniente de forças oclusais anormais. Estas lesões não cariosas têm
acometido as pessoas com idade mais avançada, não somente pelas características físicas da estrutura
dentária pertinente ao avanço da idade, mas também pela falta de capacidade dos profissionais em
estabelecer um diagnóstico precoce, conseqüentemente mantendo a integridade das peças dentárias e sua
relação na oclusão e reflexo na articulação temporomandibular. Este trabalho elucida a importância do
diagnóstico diferencial entre estes tipos de lesões, para instaurar uma terapia adequada, preventiva ou
restauradora, garantindo seu sucesso em longo prazo. Conclui-se que o nível de qualidade no tratamento
dependerá de um adequado planejamento e da correta indicação pelo profissional, como do paciente em
seguir devidademente às recomendações postas, dependendo da terapia de escolha.
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A identificação humana post-mortem é uma das grandes áreas de estudo e pesquisa da Odontologia Legal,
que se destaca no meio pericial como uma ciência plenamente capacitada a oferecer dados na identificação
de corpos, pois não somente o aparelho estomatognático, mas também o crânio pode oferecer elementos
valiosos que possibilitem a identificação positiva. Na maioria dos casos em que corpos se encontram
decompostos, esqueletizados, fragmentados, queimados ou mutilados, é extremamente comum a dentição
estar intacta e fornecer informações preciosas para a identificação. Com o surgimento de técnicas auxiliares
de diagnóstico como a radiografia convencional, estas passaram a ser utilizadas em odontologia legal com
o propósito de identificação humana, através do cotejo de registros obtidos ante-mortem e post-mortem. A
evolução destes métodos diagnósticos foi acompanhada pelas ciências forenses que passaram também a
contar com várias técnicas radiográficas como radiografias comuns, panorâmicas, digitalizadas e pósteroanteriores dos seios frontais e, outras técnicas mais sofisticadas como a tomografia computadorizada,
ressonância nuclear magnética e, mais atualmente, a virtopsia. O objetivo deste trabalho é descrever a
importância e os métodos radiográficos de identificação humana utilizados pela odontologia forense.
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Bebês prematuros, gestação de alto risco, apresentam riscos ao desenvolvimento sensório-motor-oral
(SSMO). Objetivando avaliar o SSMO em bebês prematuros foi realizado estudo transversal, observacional
e descritivo com 40 lactantes pré-termo. Avaliados no 4º mês de idade, corrigidas para IG de 40 semanas,
ao comparecerem ao Instituto Materno Infantil, Professor Fernando Figueira, Recife-PE. A coleta de
dados foi de março a julho de 2007. Para o registro de dados adotou-se o protocolo validado por Castro,
em 2007. Ocorreu a aprovação pelo Comitê de Ética para Pesquisas envolvendo seres humanos do IMIP,
sob o nº. 817/07. Alimentavam-se só de leite materno 27,5%; tinham risco de alterações no reflexo da
procura 42,5% e 35% na sucção. Para o reflexo de náusea risco de 55% e 50% riscos na mordida fásica.
Quanto à integridade das estruturas orais, 50% riscos no contato labial; 37,5% dos riscos foram adequação
e fixação da língua. 60% riscos na projeção da língua e 50% na sua contração lateral. Nos movimentos de
bochecha, o risco foi de 47,5%, enquanto a contração unilateral e o sorriso simétrico de 55%. A postura
da laringe ao deglutir, risco 35%. Um alto percentual de alterações na evolução do SSMO dos bebês foi
constatado, o que deveria receber acompanhamento da fonoaudiologia e da odontopediatria, para o
desempenho adequado das funções estomatognáticas e craniofacial.
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As gestantes constituem um grupo que requer cuidados especiais. O uso de fármacos deve ser cauto, já
que nesta fase as mulheres apresentam alterações fisiológicas que alteram a farmacocinética dos
medicamentos, podendo ainda repercutir sobre o feto. Esse trabalho objetiva discutir a prescrição de
fármacos pelo dentista durante a gestação. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica. Os resultados
apontam que a utilização de anestésicos locais durante o processo odontológico é seguro durante todo o
período gestacional. No entanto, devem ser administrados sempre associados aos vasoconstrictores por
diminuírem a toxicidade e aumentarem o tempo de duração da anestesia. O paracetamol é o analgésico
eleito, enquanto os opióides não são indicados pelo risco de depressão do sistema nervoso central do
feto. O uso de antiinflamatórios deve ser evitado devido à possibilidade do fechamento prematuro do
canal arterial do feto e ao maior risco de hemorragia durante o parto. Dentre os agentes antimicrobianos,
as penicilinas são indicadas. Já as Tetraciclinas levam à falha na gênese do esmalte e a coloração atípica
dos dentes. Conclui-se que para uma prescrição consciente, é eficaz que o dentista conheça os grupos
farmacológicos e avalie os riscos e benefícios dos fármacos para que o atendimento odontológico seja
seguro para a gestante e o bebê.
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bruxismo é uma parafunção caracterizada pelo contato não-funcional dos dentes, que pode ocorrer
de forma consciente ou inconsciente, manifestando-se pelo ranger ou apertamento dos mesmos ou
combinação de ambos (ATTANASIO, 1997). Considerando que na odontopediatria os números dessa
parafunção são cada vez mais elevados, é objetivo desse trabalho realizar revisão de literatura e
divulgar entre profissionais da saúde e acadêmicos da área maiores informações sobre fatores
etiológicos, prevalência, diagnóstico e tratamento do bruxismo. Pôde ser verificado na literatura que
o bruxismo possui uma origem multifatorial, estando fortemente correlacionada a fatores emocionais,
bem como a fatores locais, como maloclusões e a fatores sistêmicos, o que torna bastante difícil o seu
diagnóstico e tratamento. De maneira geral, os fatores etiológicos são classificados em locais, sistêmicos,
psicológicos, ocupacionais e hereditários. Geralmente o quadro é mais severo em crianças em idade
pré-escolar, embora também possa estar associado à dentição mista. O diagnóstico é realizado através
de questionários aplicados aos pais ou responsáveis associados a uma boa anamnese e exame clínico.
O tratamento mais indicado é o uso da placa miorelaxante, buscando a estabilidade oclusal associada
à intervenção psicológica.
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As evidências indicam que o meio ambiente, permeado pelas condições materiais de vida e pelo acesso
aos serviços de saúde e educação, determina padrões característicos de saúde e doença na criança. Variáveis
como renda familiar, escolaridade, entre outras, estão condicionadas, em última instância, à forma de
inserção das famílias no processo de produção, refletindo na aquisição de alimentos e, conseqüentemente,
no estado nutricional.Dentre as alterações relacionadas a deficiências nutritivas está a anemia ferropriva,
principal carência nutricional no mundo, com etiologia relacionada a múltiplos fatores, afetando crianças
e gestantes, principalmente nos países em desenvolvimento.Um outro tipo de anemia é a anemia falciforme,
doença hereditária mais freqüente no Brasil, que já se constitui um problema de Saúde Pública. Trata-se
de uma anemia hemolítica crônica importante, cujo quadro clínico é complicado por crises hemolíticas,
crises vaso-oclusivas, crises aplásticas e crises de seqüestramento de hemácias falcizadas no baço e em
outros órgãos.O objetivo deste trabalho foi analisar os principais tipos de anemia que acometem crianças
(ferropriva e falciforme), com relação à etiologia, características, diagnóstico, tratamento e as alterações
de interesse odontológico, através de revisão de literatura.
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Objetivos: Determinar os parâmetros nutricionais relacionados com a Respiração Oral em adolescentes

de uma escola pública de Camaragibe/PE/ Brasil, no ano de 2007. Métodos: Estudo de corte transversal com
222 adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos. O padrão de respiração foi definido através do teste do tempo
de água na boca. O estado nutricional foi avaliado através do Índice de Massa Corporal utilizando os pontos
de corte: baixo peso < P5, eutrófico P5 a P85, risco de sobrepeso e sobrepeso/obesidade = P85. Para a
obtenção dos cálculos estatísticos foram utilizados o Teste Qui-Quadrado de independência de Pearson e o
Teste t- Student, além do Teste F de Levene para verificação da hipótese. Resultados: O padrão de Respiração
Oral foi mais prevalente na população estudada, 134 (60,4%) e 88 (39,6%) apresentaram respiração nasal.
As freqüências menos elevadas foram registradas nas idades de 9 anos (7,2%) e de 10 anos (8,6%). A
prevalência da respiração oral foi 10,5% mais elevada entre os pesquisados do sexo feminino do que os do
sexo masculino (65,5% x 55,0%); menos elevada entre as crianças com baixo peso (55,0%), 58,1% entre
as crianças que tinham peso normal e 74,4% entre as crianças com sobrepeso/obesidade. Através de teste
estatístico comparativo verifica-se diferença significante entre os dois subgrupos em relação à média do
escore padronizado (Escore Z) para peso/idade (p < 0,05), mas não se comprova diferença em relação ao
escore altura/idade (p > 0,05). Conclusão: A Respiração Oral foi mais prevalente que a Respiração Nasal,
e verificou-se que a maioria da amostra tinha peso normal. Não houve associação significativa do diagnóstico
de respiração com idade, sexo e a condição de peso. A média de cada uma das variáveis foi mais elevada
nos respiradores Oral do que os respiradores nasal; com exceção da variável idade comprova-se diferença
significante entre os dois subgrupos para peso, altura e IMC.
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O estabelecimento de alterações emocionais em crianças como conseqüência da destruição de coroa de
dentes anteriores por processo carioso é comumente subestimado. O objetivo deste trabalho é apresentar a
percepção de estética do paciente infantil, em especial de um criança de 4 anos de idade que procurou
atendimento na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da ASCES com diagnóstico de cárie
severa na infância. Foi relatado pelos pais que a principal queixa era a estética, pois a criança tinha vergonha
de sorrir devido a destruição dentária. O paciente já havia ido para vários outros cirurgiões-dentistas e apresentava
difícil comportamento. Clinicamente havia destruição dos elementos 61 (abscesso) e 62, comprometimento
dos elementos 51 e 52 e elementos posteriores por cárie. Foi realizada a TRA, terapia endodôntica utilizando
o CTZ no elemento 61 e posteriormente, a reconstrução dos elementos dentários anteriores com sistema
adesivo e resina composta com auxílio de coroas de poliéster. A utilização da TRA foi importante no processo
de condicionamento do paciente e em relação à terapia pulpar observou-se a remissão do abscesso e redução
da área de rarefação óssea. A reabilitação estético-funcional revelou-se importante uma vez que restaurou o
equilíbrio emocional do paciente que voltou a sorrir de forma satisfatória após o tratamento.
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Diferentes medicamentos têm sido propostos para o tratamento intracanal na clínica odontopediátrica,
sendo que o sucesso deste tipo de tratamento está na eliminação dos microrganismos do interior dos canais
radiculares. O objetivo deste trabalho é demonstrar o uso de uma pasta antimicrobiana a base de cloranfenicol,
tetraciclina e óxido de zinco e eugenol, a qual tem sido estudada em casos de necrose pulpar e os resultados
obtidos na clínica são bastante favoráveis. O presente trabalho consta do relato de um caso clínico de
necrose pulpar, por cárie severa da infância em uma criança com 4 anos de idade pouco cooperativa. O
elemento 51 apresentava abscesso e radiograficamente apresentava imagem sugestiva de rarefação óssea.
Após seis meses constatou-se a redução da rarefação óssea e ausência de sinais clínicos. A técnica preconizada
com a pasta CTZ, não necessita da manipulação dos condutos radiculares, e tem sido indicada na clínica
odontopediátrica, em especial em pacientes não cooperativos e na primeira infância onde a manipulação
dos canais radiculares torna-se uma técnica dificultada
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Cada vez mais a maloclusão se instala em fase mas teras, sobretudo na fase da dentadura décidua,quaisquer

A coroa de aço inoxidável é um recurso protético para reestabelacer o equilíbrio, sem interferir nos

que sejam os fatores desencandeantes. Dessa forma, o diagnóstico e o tratamento precoces são primordiais
para a resolução do problema, evitando assim alterações de ordem estético-funcionais e mantendo a guia de
erupção para o dente permanente, amenizando possiveis distúrbios posteriores. O presente estudo tem por
objetivo apresentar o caso clinico do paciente L.S.S., sete anos, sexo masculino que compareceu a clinica
de odontologia da UEPB, queixando-se de dores nos elementos 55 e 65. Ao realizar-se o exame clinico,
observou-se destruição extensa por cárie dos elementos mensionados, controle de biofilme deficiente e
uma mordida cruzada dento-alveolar do elemento 16, onde foi constatada mesialização consideravel do
mesmo, proveniente da cárie extensa do elemento 55. Após a remoção do referido elemento deciduo, iniciouse o tratamento. Foram obtidos os modelos de estudo e trabalho no qual foi confeccionado uma placa
ortodôntica removivel (com parafuso expansor em diagonal) com o objetivo de recuperar o espaço para
erupção do elemento 15 e descruzar a mordida posterior simultaneamente. Após periodo de 6 meses observouse a resolução do caso.

processos normais de crescimento e desenvolvimento dentário. No passado, o tratamento mais conveniente
era remover os dentes com cáries extensas. Este tratamento era justificado com o fundamento de que os
dentes permanentes substituiriam os dentes extraídos. As consequências das perdas prematuras do dentes
decíduos são bem conhecidas: a dimensão vertical de oclusão pode ser perdida, além da perda de espaço
e diminuição do comprimento do arco e consequentemente, desequilíbrio estrutural e funcional. As
vantagens da coroa de aço inoxidável são a manutenção e recuperação do diâmetro mésio-distal e cervicooclusal do elemento, baixo custo, rapidez da técnica e resistência a todos os fluidos bucais. Este
trabalho tem por finalidade apresentar um caso clínico de adaptação de coroa unitária de aço inoxidável,
acompanhado na clínica de odontopediatria da UFPE. Paciente com 5 anos de idade apresentou cárie
extensa e sintomatologia dolorosa no elemento 85. Houve indicação de pulpotomia e posterior adaptação
de coroa de aço inoxidável, após avaliação clínica e radiográfica. Conclui-se que é importante preservar
a integridade da dentição decídua até o tempo de esfoliação, para que não haja desequilíbrio oclusal.
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S

Uma situação comum na clínica de odontopediatria é a impactação de elementos dentários permanentes que

abendo-se que a cárie possui alta incidência na dentição decídua, a Odontopediatria busca preservar os
dentes decíduos no arco, em condições anatomofuncionais, até a época de sua esfoliação fisiológica, já
que o melhor mantenedor de espaço é o próprio dente. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento
restaurador com Ionômero de Vidro Modificado por Resina em paciente de 5 anos de idade, gênero
masculino, com alta atividade de cárie, demonstrada pelo CEO-S = 10, ISG = 7,5% e IHOS = 0,83. O
paciente apresentou-se à Clínica de Odontopediatria da UFPB com necessidade restauradora em vários
elementos da dentição decídua, tendo-se optado pela realização de adequação do meio com Ionômero de
Vidro autopolimerizável. No elemento 55, o tratamento restaurador definitivo foi confeccionado em CIV
fotopolimerizável, por ser um material liberador de fluoreto, biocompatível, com adesão química à estrutura
dentária, boa resistência à mastigação na dentição decídua e estética superior à do amálgama.
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pode acarretar no atraso do processo de erupção dentária. Um tratamento indicado para essa situação é a
ulectomia, um procedimento cirúrgico que consiste na exérese dos tecidos que revestem a face incisal ou
oclusal da coroa dentária de um dente não-irrompido, de forma a lhe permitir um caminho desimpedido para
ocupar sua posição na arcada dentária. Este trabalho tem por finalidade apresentar a técnica cirúrgica de
ulectomia através de um caso clínico acompanhado na clínica de odontopediatria da UFPE. Paciente com 6
anos de idade apresentou fibrose gengival e impactação no elemento 11. Houve indicação de ulectomia, após
avaliação clínica e radiográfica. Conclui-se que frente a situações de retardo na erupção dentária, nas quais os
elementos apresentem dois terços de formação radicular, o cirurgião-dentista poderá fazer uso da ulectomia
como opção terapêutica para esses casos devido a simplicidade técnica e ao pós-operatório favorável.
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O traumatismo dentoalveolar é uma das situações de urgência mais freqüentes em crianças e pode envolver

A mordida aberta pode ser definida como uma deficiência no contato vertical normal entre os dentes

três estruturas básicas: dentes, porção alveolar e tecidos moles adjacentes. O tipo de dano e as estruturas
atingidas são os principais fatores que determinam o tipo de tratamento. O prognóstico depende do grau de
envolvimento das estruturas atingidas, do seu estágio de desenvolvimento e do tempo transcorrido entre o
acidente e o atendimento. As causas mais comuns desses acidentes na infância são as quedas e a violência
interpessoal. Esse trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico de uma paciente com 5 anos de
idade, que sofreu um trauma por queda nos elementos dentários anteriores superiores e face. Foi realizado
um exame clínico específico, radiografias de diagnóstico e acompanhamento. Foi feita uma splintagem os
elementos anteriores, pois os mesmos apresentavam mobilidade acentuada, que não diminuiu nas primeiras
semanas. Após 4 meses, a paciente retornou com uma fístula na região, sendo indicada a pulpectomia,
aguardando-se, em seguida, a esfoliação natural dos elementos atingidos. Dessa forma, conseguiu-se manter
os elementos dentários, evitando a sua perda precoce, que poderia ocasionar retardo na erupção do sucessor
permanente, além de problemas estéticos e psicológicos.

antagonistas, podendo estar numa região limitada ou, mais raramente, em todo arco dentário. Sua etiologia
é multifatorial e, em geral, relacionada aos seguintes fatores: hábitos de sucção não nutritiva, função
anormal da língua, displasia esquelética vertical, infra-erupção dos incisivos, amígdalas hipertrofiadas,
etc. O objetivo deste trabalho é o relato do caso do paciente VMQ, sexo masculino, 11 anos, leucoderma,
o qual procurou atendimento ortodôntico com queixa principal de hábito persistente de sucção de chupeta.
Na anamnese, também se observou interposição lingual e respiração mista. No exame clínico, constatouse maloclusão de Classe II de Angle, com mordida aberta anterior e atresia da maxila, com os elementos
53 e 63 em topo, incisivos superiores e inferiores protruídos e severamente inclinados para vestibular e
perfil convexo. Os objetivos do tratamento foram: remoção dos hábitos deletérios, controle do crescimento
vertical, correção da Classe II, fechamento da mordida e expansão do arco maxilar atrésico. O planejamento
do tratamento incluiu a orientação dos pais e do paciente quanto à conscientização da necessidade de
remoção dos hábitos e a utilização da aparatologia ortopédica mecânica do tipo Splint Maxilar com
grade lingual e parafuso expansor.
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Apesar da diminuição da prevalência da doença cárie, ainda são detectadas necessidades de terapia
endodôntica devido à ocorrência de cáries de acometimento precoce e de traumatismos dentários, os
quais acometem um número significativo de crianças na fase de dentição decídua. A pulpotomia tem
como princípio básico a remoção total da polpa coronária e subseqüente dos filetes remanescentes
radiculares, em condições de saúde, permitindo que o ciclo biológico do dente decíduo prossiga
naturalmente. A Odontopediatria dispõe de vários medicamentos para utilização na terapia da polpa
vital. Com o desenvolvimento do Agregado Trióxido Mineral (MTA), surgiu uma nova alternativa na
busca pelo material capaz de “cicatrizar” a ferida pós-pulpotomia e induzir a formação de tecido duro,
graças ao seu elevado grau de biocompatibilidade com tecidos mineralizados e tecido conjuntivo adjacente.
O objetivo deste trabalho foi, através de revisão de literatura científica, conhecer as propriedades físicoquímicas, bem com vantagens e desvantagens do MTA enfocando seu uso como material para pulpotomias
a fim de analisar sua potencial capacidade de vir a se tornar o material de escolha para estes procedimentos
na clínica odontopediátrica.
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A endocardite bacteriana (EB) caracteriza-se por uma infecção bacteriana do endocárdio, sendo os
indivíduos portadores de defeitos congênitos ou adquiridos. Tendo em vista que cerca de 10 a 20% dos
casos de EB estão associados a procedimentos odontológicos, a American Heart Association (1997)
estabeleceu como condutas de alto risco para o quadro, resumidamente, os procedimentos cirúrgicos,
manipulação periodontal e gengival, instrumentação endodôntica e colocação de braquetes. Deste modo,
o presente trabalho objetiva uma revisão da literatura acerca dos procedimentos odontológicos como
fator etiológico da Endocardite Bacteriana. As hipóteses referentes a correlação dos diversos tipos de
procedimentos e o desenvolvimento de EB são inúmeras e variadas, destacando-se três linhas de
investigação: a primeira correlaciona a EB e procedimentos cruentos com excessivo sangramento, por
possibilitar a disseminação bacteriana por via hematogênica sugerindo a necessidade de uma porta de
acesso ao organismo. A segunda indica que a raspagem e o tratamento endodôntico possibilitam uma
maior ocorrência da EB e a terceira sugere que a mastigação, escovação e uso de fio dental produzem
uma bacteremia maior que alguns procedimentos cruentos, tais como a exodontia, e, mesmo possuindo
um caráter transitório, agrega um efeito acumulativo de grande proporção. Logo, faz-se necessária uma
profilaxia antibiótica nos referidos casos.

P-239

[398] ANQUILOSE TEMPOROMANDIBULAR: UMA RARA MANIFESTAÇÃO DA
ESPONDILITE ANQUILOSANTE.
CARVALHO, R.W.F.; ANTUNES, A.A.; VASCONCELOS, B.C.E.; SILVA, E.D.O.;
BORBA, P.M.; FALCÃO, P.G.C.B.
FOP/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:wathson@ig.com.br

Palavras-chave: DOENÇAS REUMÁTICAS; ESPONDILITE ANQUILOSANTE; ANQUILOSE
Palavras-chave: ANEMIA; ABORDAGEM; SAÚDE BUCAL

A anemia falciforme é uma anomalia genética freqüente no Brasil, caracterizada por anemia hemolítica
crônica, obstrução de vasos sangüíneos, crises de dor, infartamento, necrose em diversos órgãos, além de
alterações locais, inclusive na cavidade bucal. Sendo assim, esses pacientes necessitam de uma abordagem
odontológica específica. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura e relatar o caso de
uma paciente do sexo feminino, 6 anos de idade, com diagnóstico de anemia falciforme. Segundo o
relato da responsável, a paciente se encontrava em tratamento médico. Antes do início do tratamento
foram solicitados os exames laboratoriais (hemograma, coagulograma, contagem de plaquetas) e um
parecer médico por escrito autorizando a realização dos procedimento. Foram realizadas sessões de
promoção de saúde bucal com a paciente, visando à melhoria da higienização oral da mesma, até o
retorno do médico responsável, já que havia a necessidade de tratamentos invasivos. A educação em
higiene bucal tem extrema importância para esses pacientes, a fim de evitar complicações posteriores. A
anemia falciforme é uma doença incurável, porém tratável, e que geralmente traz sofrimento aos seus
portadores, que merecem atenção especial do ponto de vista odontológico, médico e psicossocial.

P-236

[557] HYRAX: UMA ALTERNATIVA PARA ATRESIA MAXILAR.
CARVALHO, H.M.; AMARAL, G.S.; JÚNIOR, P.C.; CARDOZO, R.M.; COSTA
GONDIM, P.P.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:heline.mendes@gmail.com

Espondilite anquilosante (EA) é uma condição crônica do grupo de doenças inflamatórias reumáticas,
que acomete primariamente o esqueleto axial, sendo raro o acometimento da articulação temporomandibular (ATM). O presente estudo tem por objetivo relatar um caso raro de anquilose da ATM secundária
a EA, abordando seus aspectos clínicos e terapêuticos. O paciente M.A.C., gênero masculino, 37 anos,
procurou o Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hosp. Univ. Oswaldo Cruz (HUOC-UPE), RecifePE, queixando-se de limitação de abertura bucal, com evolução de 7 anos. Durante anamnese afirmou ser
portador de EA. Ao exame físico extra-bucal observou-se rigidez lombar e vertebral, nas articulações
sacroilíaca, fêmur-tíbio-patelar e temporomandibular. Ao exame intra-bucal, ausências dentárias e limitação
dos movimentos mandibulares, com 3 mm de abertura bucal. As imagens tomográficas demonstraram
anquilose da ATM, bilateralmente. O tratamento proposto foi a condilectomia e artroplastia da ATM,
bilateralmente, com reconstrução condiliana em resina acrílica. O paciente encontra-se sob
acompanhamento há 5 anos, sem sinais de recidiva, apresentando bom grau de satisfação funcional e
emocional. Os primeiros sinais clínicos da anquilose da ATM é a limitação dos movimentos mandibulares,
sendo essencial no diagnóstico prematuro do acometimento dessa articulação, assim possibilitando uma
abordagem precoce.
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Um dos procedimentos clínicos mais consagrados na prática ortodôntica é a expansão rápida da maxila

O Sarcoma de Kaposi é um neoplasma multifocal com origem nas células endoteliais vasculares.

(ERM). A ERM ou disjunção corrige a atresia transversal da maxila, má oclusão extremamente freqüente,
que se estabelece precocemente e não apresenta auto-correção. No presente caso clínico será abordado o
uso do disjuntor palatino fixo tipo Hyrax, que é um aparelho dento-suportado que atua ortopedicamente
expandindo a maxila, através da liberação de forças sobre os dentes de ancoragem, promovendo alterações
esqueléticas, normalizando assim, as dimensões transversais do arco superior. Tal aparelho apresenta um
parafuso, localizado perpendicularmente à sutura palatina mediana, ativado de forma a acumular uma
quantidade significativa de força para romper a resistência oferecida pela referida sutura. Após o término
do período de ativação, o aparelho é mantido como contenção ativa durante três meses, período em que
ocorre a neoformação óssea na sutura palatina mediana. Entretanto, devido ao caráter ortopédico do
procedimento, apresenta limitação de idade para sua realização. Após o final do crescimento ativo a
disjunção só é conseguida com auxílio de um procedimento cirúrgico, devido à dor e a possibilidade de
fenestração radicular.
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Acreditava-se ser uma doença rara, mas sua incidência aumentou drasticamente com o advento da AIDS,
sendo o câncer mais comum relacionado a essa doença. As atuais evidências sugerem que tenha como
fator etiológico o herpesvírus humano tipo 8. O Sarcoma de Kaposi surge com uma ou múltiplas lesões
em pele ou mucosa, planas, de coloração vermelho-purpúrea ou marrom, não desaparecendo por
compressão. Com o tempo podem se tornar placas ou nódulos. Na cavidade bucal, seu surgimento é
comum, principalmente na face interna da mucosa jugal, gengiva, língua e amídalas. Pacientes com
Sarcoma de Kaposi devem ter a boca freqüentemente examinada, principalmente a região do palato, pois
lesões nesta área podem indicar o acometimento de outros órgãos, como esôfago, intestino e pulmões. A
biópsia é necessária para promover o diagnóstico definitivo. O alcance da cura permanente não tem sido
observado, no entanto, o tumor responde a radiação e a quimioterapia sistêmica. Regressão significativa
tem sido notada em pacientes sob tratamento com anti-retrovirais. O objetivo desse trabalho é realizar
uma revisão da literatura sobre o Sarcoma de Kaposi, ilustrando, através de imagens, as características
clínicas do neoplasma, permitindo ao cirurgião dentista maior familiarização com essa lesão.
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Introdução: A Síndrome de Eagle (SE) é caracterizada pelo alongamento do PE ou calcificação do ligamento

Do ponto de vista ecológico, a cavidade bucal é um sistema de crescimento aberto. Isto significa que os

estilohioídeo, causando limitação dos movimentos cervicais e dores intensas na região. Objetivo: Relatar
um caso de paciente portador da referida patologia. Relato do Caso: Os autores relatam um caso de paciente
do sexo masculino, de 36 anos de idade, leucoderma, que compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE), encaminhado com o achado
de alongamento dos processos estilóides após radiografia panorâmica dos maxilares de rotina. Foram
solicitados exames de tomografia computadorizada e multislice, onde foi constatado o alongamento do
processo estilóide do paciente, o qual media 9,0cm, tamanho este aproximadamente três vezes acima dos
padrões de medida normais. Juntamente com o quadro sintomatológico foi fechado o diagnóstico de Síndrome
de Eagle. Como tratamento, foi optado pelo conservador, uma vez que o processo estilóide alongado,
mesmo em um tamanho bem acima do normal, não provocava no mesmo queixa de dores intensas, nem
limitava em nenhuma hipótese suas atividades diárias. Conclusão: A SE é uma patologia rara, que deve
obedecer regras criteriosas de tratamento, levando-se em consideração o custo-benefício da morbidade do
procedimento cirúrgico e o grau de comprometimento das atividades diárias do pacientes pela sintomatologia.

nutrientes e os microrganismos são repetidamente introduzidos e removidos deste sistema. Algumas
bactérias se aderem nos sulcos fissuras ou espaços interproximais. Outros microrganismos têm que utilizar
mecanismos específicos de aderência para superar as forças de remoção das superfícies bucais. O potencial
patogênico da microbiota bucal pode se desenvolver de três maneiras: 1-os microrganismos podem
proliferar em áreas restritas e causar dano confinado ao local da infecção (ex. cárie); 2-os microrganismos
podem disseminar a infecção aos tecidos vizinhos (ex. infecção fusoespiralar); 3-os microrganismos
podem causar lesões a distância por bacteremia ou por produtos lançados à circulação (endocardite
bacteriana subaguda). Alguns fatores endógenos e exógenos são responsáveis pela regulação e controle
da microbiota bucal: presença de dentes, alterações nos dentes e nas mucosas, descamação epitelial,
fluido gengival, leucócitos, anticorpos, saliva, dieta, fatores mecânicos (higiene bucal) e fatores químicos
(substâncias químicas). O objetivo deste trabalho é apresentar o potencial patogênico da microbiota
bucal e buscar uma maior conscientização sobre a importância do devido cuidado com a saúde oral.
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Segundo a Organização de Pan-americana de Saúde, o câncer é considerado um dos grandes flagelos da
humanidade, sendo o câncer de boca responsável por 4% do total de neoplasias, com índice de mortalidade
de 3%. O tratamento antineoplásico inclui a radioterapia e a quimioterapia as quais não destroem apenas
as células tumorais causando prejuízos também às células normais. O epitélio oral é o mais susceptível a
esses danos, pois é um tecido de rápida renovação celular, instalando-se aí um quadro de mucosite, a
qual é caracteriza-se por eritema, ulceração e dor. Assim, este trabalho objetiva realizar uma revisão de
literatura sobre o assunto bem como dimensionar o papel do cirurgião-dentista neste processo. Esse
efeito pode causar modificações no esquema terapêutico, fato este que pode interferir com o prognóstico
da doença, deixando o paciente sob o risco de desenvolver infecções oportunistas. É fundamental o papel
do cirurgião-dentista no manejo clínico do paciente acometido pela mucosite, evitando ou minimizando
as suas conseqüências, e assim melhorando a qualidade de vida do paciente. Desta forma, o dentista atua
na prevenção, tratamento e no monitoramento das doenças orais para evitar as complicações durante e
após o tratamento antineoplásico, atuando na educação e motivação do paciente para obter uma higiene
oral adequada.
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A quelite actínica é uma alteração pré-maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição
excessiva a radiação solar. Ocorre em pessoas com idade acima de 45 anos, pele clara, com forte predileção
pelo sexo masculino. A lesão desenvolve-se lentamente, as mudanças clínicas iniciais incluem atrofia da
borda do vermelhão do lábio, caracterizada por uma superfície macia e áreas pálidas com erupção. Com
a progressão da lesão, áreas ásperas e escamosas desenvolvem-se nas porções mais ressecadas do
vermelhão, podem aparecer lesões leucoplásicas, especialmente quando ultrapassam a semi mucosa labial. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso da paciente E.P.P., 52 anos, leucoderma, que chegou a
clínica de Semiologia as Faculdade de Odontologia de Pernambuco FOP/UPE, queixando-se de ulcerações
no lábio inferior que haviam surgido a dias. Paciente relatou que tem ocupação profissional com exposição
diária ao sol. Após exame clínico foi dado diagnóstico de queilite actiníca. O paciente foi orientado sobre
a importância da proteção a radiação solar com chapéu de abas largas e protetor solar. Em seguida foi
prescrito Dexametasona alternando com Trofodermin por 10 dias. O paciente foi proservado e foi mantido
o tratamento observando-se o desaparecimento das lesões, mantendo-se a proservação.
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O Carcinoma Espinocelular (CEC) é a principal neoplasia maligna que acomete a cavidade bucal, podendo

Próteses removíveis, sejam elas totais ou parciais, têm o potencial de causar lesões aos tecidos bucais

se apresentar de várias formas. É um dos carcinomas de maior ocorrência no ser humano, representa 95% de
todas as neoplasias malignas que acomete a cavidade bucal. Este trabalho tem como objetivo mostrar ao
Cirurgião-Dentista os principais aspectos e variações clínicas mais comuns desta patologia, na clínica Asa
Branca de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Caruaru – FOC. A metodologia utilizada foi a
revisão na literatura pertinente ao tema nos artigos mais atuais, disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde –
BVS e uma busca nos registros de casos clínicos da Clínica de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de
Caruaru – FOC. Com este levantamento podemos concluir que o carcinoma espinocelular pode se apresentar
clinicamente com vários aspectos, decorrente disto é de extrema importância o conhecimento das características
clínicas, histopatológicas e etiopatogênicas dessas variações do carcinoma espinocelular pelo cirurgião-dentista
para o correto diagnóstico clínico, tratamento e estabelecimento de medidas preventivas dessas lesões.

quando são confeccionadas incorretamente, quando são usadas por muito tempo, ou quando são realizadas
técnicas incorretas de higiene bucal e da prótese. Dentre as lesões orais mais freqüentemente relacionadas
ao uso de próteses removíveis destacam-se a candidíase oral, hiperplasia fibro-epitelial, hiperplasia fibrosa inflamatória, úlceração traumática e queilite angular oral. Este trabalho se propõe a apresentar as
características clínicas das principais lesões da mucosa oral ocasionadas pelo uso de próteses removíveis,
no intuito de esclarecer aspectos que facilitem o diagnóstico destas, além de poder guiar o profissional na
escolha da conduta clínica adequada quando estiver diante das condições descritas. Uma vez acometido
por quaisquer tipos de lesões apresentadas, o paciente deve ser submetido ao tratamento adequado e suas
próteses devem ser reajustadas ou refeitas para evitar recidiva das lesões. Portanto, é de suma importância
que o profissional oriente o seu paciente quanto ao uso, manutenção, limpeza da prótese e necessidade de
controles periódicos para reavaliações.
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Existem cerca de 150 formas de displasia ectodérmica, sendo, todas, determinadas por fatores genéticos.

Deformidades de rebordo podem ocorrer após a perda dental podendo comprometer a função e a estética

Dentre estes tipos, encontra-se a displasia ectodérmica hereditária que apresenta alterações nos dentes,
pêlos, glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais e na pele. Na cavidade oral, invariavelmente, é encontrada
anodontia parcial ou total, tanto dos decíduos como permanentes, sendo que, quando presentes, os dentes
são hipoplásicos e conóides, a secura das mucosas aparece em decorrência de malformação das glândulas
salivares em menor ou maior grau. Este trabalho objetiva relatar o caso clínico de um paciente leucoderma, 10 anos, que compareceu a clínica de Odontopediatria da Universidade Estadual da Paraíba.
Após a realização de anamnese e exame clínico, foi diagnosticado a Displasia Ectodérmica Hereditária
do tipo Hipohidrótica. No exame intra-oral foi verificada a presença de 04 elementos dentários na maxila,
sendo 02 incisivos centrais conóides permanentes e 02 molares decíduos. O interesse pelo o estudo deste
caso clínico se justifica pela raridade e variedade de manifestações clínicas e bucais que este tipo de
síndrome apresenta. Os profissionais devem estar familiarizados com as características clínicas e
radiográficas típicas das disgenesias da estrutura, associadas ou não a síndromes diversas para um
diagnóstico correto e planejamento adequado de um plano de tratamento para cada caso.

dos pacientes. Uma alternativa para a correção dos defeitos de rebordo e melhora da condição estética é
a utilização de enxerto de tecido mole. O objetivo do presente estudo é o relato de um caso clínico de
paciente do sexo masculino, que apresentava perda de espessura de rebordo e utilizava prótese fixa na
região de pré-molares superior direito. Foi realizado exame clínico e constatado a perda óssea alveolar
no sentido vestíbulo-lingual localizada em região de pré-molares superiores direito. Após esse exame foi
proposto à realização da técnica de enxerto subepitelial nessa região visando à melhora estética. O resultado
obtido foi ganho em espessura do rebordo e melhora da condição estética da região, favorecendo o
tratamento posterior de reabilitação protética. A técnica de enxerto subepitelial foi eficiente para a
reconstrução da espessura de rebordo localizada na região de pré-molares superior direito.
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D

os processos patológicos que acomete o periodonto, um dos de maior ocorrência é a periodontite, que é
uma doença inflamatória que tem como principal fator predisponente o biofilme. Quando instalada essa
doença compromete além do periodonto de proteção (gengiva) o periodonto de sustentação (osso alveolar,
cemento e ligamento periodontal). As colagenases são enzimas da classe das metaloproteinase e são as
principais proteínas no tecido conjuntivo gengival. Estas enzimas estão envolvidas tanto nos processos
fisiológicos como nos processos patológicos, seu mecanismo de ação se dá basicamente pela degradação
do colágeno. Este trabalho objetiva mostrar a influência e participação das metaloproteinases (colagenases
1 e 8) no desenvolvimento dos diversos processos inflamatórios que acomete o periodonto (periodontite
crônica e periodontite agressiva) à partir de pesquisas científicas da área. A metodologia foi desenvolvida
através da extensa revisão de literatura em artigos científicos atuais disponíveis nas bases de dados Portal
Periódicos Capes, LILACS e SciencDirect. Com base nesta revisão conclui-se que os pacientes portadores
da doença periodontal (DP) apresentam níveis maiores de colagenase do que os pacientes com o periodonto
clinicamente saudável, fato este que contribui para a destruição dos tecidos e que a colagenase exógena
apresenta um papel secundário no processo da DP.
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A associação entre algumas patologias sistêmicas e patologias da cavidade oral é antiga, sendo encontrada,
desde vários anos, na literatura. O conceito de infecção focal, estimulou a investigação no que se trata
das afecções da cavidade oral, em especial a doença periodontal,na saúde geral dos indivíduos.O objetivo
desta pesquisa é expor dados que comprovam a existência da relação entre doença periodontal e doenças
cardiovasculares.,seus riscos e complicações.A doença periodontal(DP) é uma infecção crônica, produzida
por bactérias gram-negativas, com níveis de prevalência elevados, sendo a segunda maior causa de
patologia dentária na população humana de todo o mundo. Sua progressão é favorecida pelas características
morfológicas dos tecidos afetados culminando com a instalação de uma periodontite, esta patologia é, a
seguir à cárie dentária, aquela que maior prevalência tem na cavidade oral. O diagnóstico precoce permite
tratar e evitar o agravamento da situação com a conseqüente perda dentária,favorendo ao portador grandes
possibilidades para reversão do quadro, facilitando assim uma recuperação considerada.
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O diabetes mellitus (DM) é considerado uma das principais doenças crônicas que afetam o homem
moderno. Sua associação com a doença periodontal tem sido amplamente estudada, com mais de 200
artigos publicados nos últimos 50 anos, somente em língua inglesa. Uma base consistente de informações
sugere um aumento da prevalência e severidade da gengivite e periodontite em pacientes diabéticos,
sendo esta relação reconhecida pela Associação Americana de Periodontologia desde 1999. Recentemente,
tem-se questionado também a relação inversa, ou seja, a possível influência da doença periodontal no
controle metabólico do diabetes, estabelecendo-se uma relação bidirecional. Portanto, o presente trabalho
tem o objetivo de avaliar a associação entre essas duas condições crônicas através de uma análise crítica
da literatura científica, bem como explicitar os possíveis mecanismos de interação entre elas. De acordo
com a literatura revisada, constata-se que o DM exerce influência sobre a doença periodontal, podendo
levar a uma maior prevalência e severidade da mesma. Entretanto, mais estudos são necessários para que
se possa esclarecer mais precisamente a relação inversa, ou seja, o papel da terapia periodontal no controle
metabólico de pacientes diabéticos.
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O

metilmetacrilato é a resina mais comumente usada para fazer próteses totais ou parciais removíveis.Na
literatura, ainda não há estudos que utilizem o método de termopolimerização de resinas acrílicas com
energia de microondas na cura de materiais para tratamento de coroas ou próteses fixas provisórias tipicamente
compostas de metilmetacrilato autopolimerizáveis.O objetivo desse estudo é avaliar o comportamento da
resistência flexural de dois materiais à base de metilmetacrilato, para confecção de coroas e prótese fixas
provisórias, após tratamento térmico em microondas. Foram estudadas duas resinas acrílicas quimicamente
ativadas, utilizadas para confecção de próteses parciais fixas provisóriasVinte corpos-de-prova de cada
material foram confeccionados. A inclusão foi realizada em muflas convencionais metálicas e em muflas de
fibra de vidro.Os resultados dos testes de resistência flexural foram estatisticamente analisados por meio do
Softwaew GMC*.A auto-polimerização da resina por meio de microondas melhora as propriedades mecânicas
e reduz o monômero residual. Estudos futuros são necessários para avaliar não somente a melhor combinação
potência/tempo para cada material, mas também os efeitos da energia de microondas sobre outras propriedades
físicas e mecânicas dos diferentes materiais para coroas e pontes fixas provisórias.
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O câncer em região de cabeça e pescoço,principalmente em boca,causa enorme impacto sobre a qualidade
de vida dos pacientes.A odontologia representa nesse contexto uma das especialidades que pode e deve
desenvolver atuação eficaz no diagnóstico precoce das lesões malignas,e,ainda, melhoria na qualidade
de vida e tempo de sobrevida dos pacientes oncológicos.A prevenção e eliminação da dor e do desconforto
bucal podem e devem ser o alvo dos cirurgiões-dentistas.Complicações relacionadas às infecções provenientes
da boca podem ser observadas,piorando ainda mais o restabelecimento dos pacientes,em situação de cirurgia
oncológica geral ou local.Infecções periodontais crônicas podem ser foco de disseminação de patógenos
para o sistema cardíaco, pulmonar e gástrico, levando a complicações infecciosas.Segundo Labbatte(2003),a
radioterapia em pacientes com neoplasias de Cabeça e Pescoço causa alterações na mucosa oral
comprometendo a execução terapêutica e o resultado final.A radioterapia é um dos tratamentos de eleição
para pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço,porém verificamos que o aparecimento de
seqüelas orais é praticamente inevitável(mucosite,xerostomia,disfagia). O objetivo deste trabalho é mostrar
a importancia do acompanhamento destes pacientes por um Periodontista, diante de todas essas complicações
bucais ja citadas.
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A

construção de modelos e troquéis constituem etapa muito importante em diversos procedimentos clínicos.
Estes podem ser confeccionados em gesso utilizando-se uma moldagem ou cópia negativa como molde.
Sobre os modelos em gesso, o profissional desenha e constrói próteses parciais removíveis ou fixas. Assim
sendo, o modelo necessita ser a cópia fiel das estruturas bucais, o que requer moldagens precisas. Os
materiais de moldagem utilizados para produzir réplicas precisas dos tecidos intra e extra-orais devem
preencher alguns requisitos como: ser fluido o bastante para se adaptar aos tecidos bucais; ter viscosidade
suficiente para ficar contido na moldeira; transformar-se em um sólido borrachóide em curto tempo; não
distorcer nem “rasgar” quando removido da boca; manter-se dimensionalmente estáveis até ser vazado o
modelo; manutenção da estabilidade dimensional após remoção do molde, além de ser biocompatível. O
objetivo deste trabalho, realizado através da revisão da literatura especializada, é discutir a respeito dos
materiais de moldagem elastoméricos, os quais reúnem características essenciais para a realização dos
procedimentos reabilitadores. Mesmo sabendo que nenhum material satisfaz completamente esses requisitos,
o profissional deve escolher aquele que satisfaça as suas necessidades clínicas e esteja de acordo com suas
habilidades manuais.
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A

Doença Arterial Coronariana (DAC), incluindo aterosclerose e infarto agudo do miocárdio, é a principal
causa de morte em muitas sociedades, responsável por 40 % das mortes no mundo, sendo a aterosclerose a
etiologia na maioria dos casos. Sabe-se que a DAC pode ser o resultado de fatores de risco genéticos e
ambientais, tais como diabetes, hipertensão, fumo, taxa de lipídios sanguínea anormal e idade, mas, segundo
estudos mais de 50% dos indivíduos com doença coronariana talvez não tenham nenhum destes fatores de
risco clássicos. A inflamação crônica é reconhecidamente o principal desencadeante e perpetuador da doença
aterosclerótica. Condições associadas à indução e/ou manutenção de atividade inflamatória exacerbada,
como infecções bacterianas persistentes, têm sido correlacionadas à DAC, a exemplo da periodontite –
infecção bacteriana crônica das estruturas que suportam os dentes sendo a inflamação crônica mais prevalente
em humanos. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão literária sobre a relação entre as
doenças periodontais de origem infecciosa e o estabelecimento de problemas no aparelho circulatório, tal
relação tem sido estudada arduamente nos últimos tempos e tem deixado clara a necessidade de interação
entre as ciências da saúde.

92

Basicamente, duas posições mandibulares são utilizadas como referência no tratamento reabilitador: a
máxima intercuspidação habitual (MIH) e a relação cêntrica (RC). Esta última sempre foi alvo de muitas
discussões nas áreas da Reabilitação Oral e Oclusão, principalmente no que concerne a sua definição,
importância dentro do plano de tratamento e relação com a DTM. Estima-se que em apenas 10% dos
pacientes existe coincidência entre MIH e RC, sem que isto implique necessariamente na ocorrência de
algum problema com os 90% restantes. Varias definições já foram escritas abordando a RC; no entanto,
os conceitos que tratam somente da posição condilar são puramente teóricos, e nenhuma contribuição
tem oferecido para aqueles que fazem clínica diariamente. Assim, percebe-se ser uma dúvida freqüente
entre acadêmicos, e mesmo entre alguns profissionais experientes, a exata indicação da utilização desta
posição para a confecção de trabalhos protéticos. Portanto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar
de maneira clara e precisa as situações nas quais a utilização da RC como posição de tratamento encontrase indicada, bem como suas contra-indicações. Observa-se que aqueles pacientes que apresentam perda
de referências oclusais concretas e/ou instabilidade oclusal deverão ser tratados nesta posição.
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C

om a diminuição do potencial financeiro da sociedade, alguns procedimentos foram bem indicados e
com técnica consagrada, como por exemplo: os implantes osseointegrados e as próteses fixas convencionais
com sistemas mais evoluídos podem muitas vezes não ser a realidade de muitos pacientes, tendo o
Cirurgião-Dentista a possibilidade de indicar outras técnicas menos dispendiosas e às vezes mais
conservadoras. A prótese adesiva é aquela que supre a perda de um elemento dental através de dentes
artificiais, ou até mesmo utilizando o próprio elemento dentário condenado, estando aquela fixada nos
dentes vizinhos ao espaço protético podendo ter uma infra-estrutura deste tipo de técnica pode ser muito
bem administrada no cotidiano da clínica odontológica metálica ou outros materiais, sendo uma técnica
mais conservadora em relação às próteses fixas convencionais. O objetivo deste trabalho é mostrar as
vantagens e as desvantagens quanto à confecção da prótese adesiva indireta, bem como descrever um
caso clínico em que foi realizada uma prótese adesiva indireta em metalo-cerâmica. Conclui-se ainda,
que a indicação deste tipo de técnica pode ser muito bem administrada no cotidiano da clínica odontológica.
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A

tomografia computadorizada (TC), como recurso no diagnóstico das fraturas faciais, tem adquirido
cada vez mais relevância em Cirurgia Buco-maxilo-facial. Este trabalho objetiva demonstrar a importância
da reconstrução tridimensional (3D-TC) no diagnóstico das fraturas do complexo buco-maxilo-facial quando
o método de duas dimensões (2D-TC) se mostra ineficiente. Foi feita uma análise retrospectiva dos exames
de 20 pacientes, que apresentavam fraturas faciais, vítimas de trauma, submetidos ao exame de tomografia
computadorizada (TC) com cortes axiais por meio do Multislice TC, com 1,0 mm de espessura de corte,
1,0mm de intervalo de reconstrução em 0,5 segundos de tempo. Foi realizada a reconstrução tridimensional
por um programa volumétrico em uma estação de trabalho independente. Os resultados foram interpretados
e apresentados de maneira geral e por regiões selecionadas: orbitária, zigoma, mandíbula (corpo e ramo),
de côndilo mandibular e de maxila, e demonstrou-se que boa parte das avaliações feitas pela 2D-TC
necessitam de uma complementação pela reconstrução 3D-TC para confirmação do diagnóstico. Concluise que a utilização desta técnica, empregando o Multislice TC, promoveu melhor interpretação radiográfica
das fraturas buco-maxilo-facias, gerando informações importantes e reduzindo o tempo na interpretação
das mesmas e desta maneira mostra-se mais eficiente em relação à 2D-TC no diagnóstico.
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A

literatura tem evidenciado os problemas de ordem funcional, estético e psicosocial decorrentes da
perda de dentes. Reconstruir elementos parcialmente destruídos e repor perdas dentárias com resistência,
longevidade e baixo custo tem sido um dos anseios da odontologia. A adesão na odontologia moderna
tem oferecido esta possibilidade. As próteses Adesivas de uma maneira geral surgiram como alternativa
de uma Odontologia Restauradora pouco invasiva com o propósito de substituir dentes perdidos traumática,
cirúrgica ou iatrogênicamente. Nesse contexto, vamos descrecer a confecção de uma prótese adesiva
direta em um paciente R.C.A., 49 anos, gênero masculino, em tratamento de dentisteria foi encaminhado
para confecção de uma prótese fixa convencional. Em virtude do custo, a confecção de uma prótese fixa
adesiva direta utilizando como material restaurador a resina composta híbrida reforçada com fibra de
vidro foi o tratamento eleito pois permite assim o restabelecimento estético e funcional do paciente, de
forma simples, rápida, conservadora e econômica, tendo, no entanto que ser corretamente indicada e
feita sua proservação. Desta forma, e a partir desta técnica conclui-se que a dentística cria uma nova
alternativa para solucionar a perda de elementos dentários de forma eficaz.
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Quando necessitamos de uma exploração radiológica mais ampla, que inclua regiões anatômicas maiores,
utilizamos as chamadas técnicas radiográficas extrabucais.Podemos incluir os casos de trismos, pacientes
com reflexos de náuseas ao contato bucal com os filmes, politraumátizados, ou, ainda, jovens que frequentemente apresentam intolerância à colocação intrabucal dos filmes. esse estudos tem o objetivo mostrar que
muitos procedimentos extrabucais são capazes de proporcionar um estudo radiográfico completo da região
crânio-facial, evitando-se a realização de exames desnecessários e maiores danos ao paciente. Atualmente
temos a aplicação destas técnicas aliada a menores doses de radiação e excelente qualidade das imagens,
através da utilização de equipamentos extra-bucais digitais. Essas imagens podem ser adquiridas de forma
direta ou indiretamente. Os sistemas indiretos utilizam sensores sob forma de placas de fósforo ativado que
são expostos aos raios X em substituição aos filmes radiográficos. Os diretos constituem os próprios aparelhos de raios X, utilizando sensores com cabo acoplado a um computador. As imagens radiográficas, uma vez
obtidas, por ambas as técnicas, podem ser submetidas a ajustes de contraste e texturização e serem armazenadas ou impressas de acordo com a conveniência, minimizando a necessidade de nova tomada radiográfica, eliminando ou minimizando a necessidade de repetições.
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M

ediante a necessidade de extração de dentes remanescentes, muitos pacientes não suportam a situação
que lhes é imposta, ou seja, permanecem desdentados após as extrações em virtude do tempo necessário
para a completa cicatrização e reparação óssea. No entanto, além do fator psicológico envolvido, outros
fatores como estética, fonética, mastigação e convívio social entre outros estão envolvidos em tal situação.
Em decorrência de tal circunstância, como solução, vê-se necessário o uso de próteses imediatas. É
importante que o paciente esteja ciente da necessidade de uma rigorosa higienização na área da prótese,
pois o acúmulo de alimentos nesta região tende a ser maior do que na presença do elemento dentário
natural. Nosso trabalho tem por objetivo apresentar alguns casos clínicos de planejamentos envolvendo
extrações e instalações de próteses em uma mesma seção clínica com o intuito de deixar o paciente mais
confortável possível em relação a sua aparência e funções fisiológicas, podendo então seguir com suas
atividades de rotina normalmente sem que tenha a interferência da estética desfavorável.
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cranioplastia é possivelmente o procedimento cirúrgico mais antigo que se tem noticia com indícios
de sua realização desde 3000 A.C., quando ao lado de crânios Incas trepanados eram freqüentemente
encontradas conchas, cuias e placas de ouro e prata. O uso de metilmetacrilato em crânio iniciou-se em
1940, quando foi utilizado por Zander em humanos e Kleischmidt em animais. Até hoje, o acrílico é o
material mais empregado porque apresenta resistência e força medianas, produz reações tissulares
aceitáveis capazes de aderir firmemente ao osso, não é termocondutor e possui baixo custo. A cranioplastia
mediante reconstrução cirúrgica é, muitas vezes, difícil devendo ser feita com material autólogo quando
disponível. De acordo com Potter e Ellis III (2004) materiais aloplásticos tem a vantagem da não morbidade
da área doadora e por estar facilmente disponível. A prótese reparadora possui a habilidade em livrar o
paciente do estigma de sua condição. Desta forma apresentamos o caso clínico de um paciente que após
traumatismo craniano apresentou uma deformidade em região frontal que foi tratado com procedimento
cirúrgico para a implantação de uma prótese de metilmetacrilato que devolveu ao paciente a anatomia
normal da região afetada.
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O estudo tomográfico da mandíbula objetiva o planejamento de implantes e a localização topográfica
das raízes dos terceiros molares inferiores retidos,sendo a visualização do canal mandibular indispensável
para a realização de tais procedimentos. O “software” de um tomógrafo computadorizado de feixe cônico
dispõe de ferramentas próprias para a localização do canal mandibular por meio da marcação ou pintura
das corticais dos canais em imagens sagitais ao corpo mandibular ou na imagem panorâmica, mostrando
então, nos cortes transversais e outros cortes, a exata localização deste canal, prevenindo a integridade
deste por meio de um planejamento cirúrgico preciso e, conseqüentemente, eliminando ou minimizando
os efeitos das chamadas parestesias, tão freqüentes no pós-operatórios. A precisa localização do canal,
possibilitada pela CBCT, reserva a renovação de conceitos e paradigmas, assim como a redefinição de
metas e planos terapêuticos. Para que o tratamento tenha sucesso é necessário um planejamento preciso,
considerando as limitações anatômicas e os objetivos restauradores. Através desta técnica radiográfica,
tomografia de feixe cônico, podemos avaliar as limitações anatômicas, a qualidade e quantidade óssea e
transferir estas informações para o ato cirúrgico,tornado-o um procedimento mais seguro tanto pra o
paciente quanto para o cirurgião.
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A ATM, devido a sua localização e variação anatômica, é uma estrutura de difícil visualização nas
técnicas radiográficas convencionais, sendo necessária uma tomada radiográfica que elimine as imagens
das estruturas anatômicas que normalmente impedem uma visualização da articulação temporomandibular, portanto o objetivo desse estudo é mostrar que para se bter uma imagem detalhada da articulação
temporomandibular e indicada a tomografia corrigida para o estudo dessa articulação. Uma boa imagem
da ATM deve mostrar com nitidez, a morfologia, densidade e topografia das estruturas ósseas. Com o
advento da tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) o cirurgião dentista passou a ter um
excelente método de avaliação radiográfica desta articulação. O estudo é realizado de forma comparativa
entre os lados direito e esquerdo, com correções dos cortes em relação aos eixos axiais dos côndilos.
Normalmente são realizados dois escaneamentos: um em posição de boca aberta e outro em posição de
máxima intercuspidação. Adquiridos os dois volumes, são reconstruídas imagens axiais, panorâmicas,
laterais e frontais, acrescidas de reconstruções em 3D. Assim, dispondo de imagens de alta qualidade, o
cirurgião dentista terá uma diagnóstico preciso sobre as alterações degenerativas que estão ocorrendo em
todas as estruturas ósseas que compõem esta articulação.
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O cisto dentígero está sempre associado à coroa de um dente incluso, principalmente de caninos e molares.

Realizou-se estudo piloto do desenvolvimento dos dentes terceiros molares, em relação à idade cronológica,

Radiograficamente, observa-se uma lesão radiolúcida, bem delimitada envolvendo a coroa de um dente
incluso, unindo-se a este na junção esmalte-cemento. Uma provável histogênese indica que há acúmulo de
líquido entre a coroa do dente e o epitélio reduzido do órgão do esmalte durante a odontogênese. Este
trabalho objetiva mostrar a importância da realização de técnicas radiográficas de rotina como método
auxiliar de diagnóstico em inicio de tratamento mesmo em casos de ausência de sintomatologia. Os cistos
em sua maioria são detectados entre a décima e a terceira décadas de vida, sendo comumente assintomáticos.
Em algumas situações, ficam tão grandes que podem provocar tumefação, principalmente em ângulo mandibular. Nesses casos, o diagnóstico diferencial com o queratocisto e com o ameloblastoma deve ser realizado.
Por outro lado, lesões pequenas podem ser confundidas com a hiperplasia do capuz pericoronário.
Histologicamente, são compostos por cápsula fibrosa exibindo inflamação ou não, recoberta por epitélio
pavimentoso estratificado, por vezes paraqueratinizado, com quantidade variável de camadas celulares. A
excisão completa, incluindo o dente incluso, ou a marsupialização costumam ser as indicações de tratamento
para esses cistos, os quais possuem bom prognóstico.

por meio de radiografias panorâmicas de pacientes atendidos durante um período de 2 meses, num serviço
privado de Radiologia Odontológica da cidade de João Pessoa – PB. Fizeram parte da amostra, 63 radiografias
panorâmicas de pacientes com idade entre 5 e 21 anos. O desenvolvimento dos dentes terceiros molares foi
classificado de acordo com os estágios de Nolla. Do total de pacientes, 30 (47,6%) eram do sexo feminino e
33 (52,4%) do sexo masculino. Com exceção para o estágio 0 de Nolla, no qual o desenvolvimento dos
terceiros molares para o sexo feminino apresentou-se mais avançado, com idade média de 6 anos e 5 meses,
em comparação aos pacientes do sexo masculino (10 anos e 2 meses), houve semelhança da idade média nos
demais estágios de desenvolvimento entre os sexos. As idades médias para os estágios de calcificação 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, foram respectivamente: 9 anos e 7 meses; 9 anos e 1mês; 10 anos e 6 meses; 11 anos e 6
meses; 12 anos e 8 meses; 12 anos e 5 meses; 13 anos e 4 meses; 15 anos e 7 meses; 16 anos e 8 meses e, 18
anos e 5 meses. Em relação ao lado, os terceiros molares do lado esquerdo apresentaram desenvolvimento
mais precoce, com uma média de 1 mês de em relação ao lado direito. Já nos pacientes do sexo feminino, o
lado direito mostrou-se mais adiantado, apresentando uma diferença média de 2 meses. Diante dos resultados,
concluiu-se que, com exceção para o estágio 0, há semelhança na idade cronológica em ambos os sexos e que
a amostra estudada encontra-se de acordo com os achados da literatura. Observou-se, ainda, que a calcificação
dos terceiros molares pode ser uma ferramenta auxiliar no estudo da idade cronológica.
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O defeito ósseo de Stafne é uma alteração assintomática pouco freqüente e é caracterizado por
topograficamente estar mais localizado em região posterior da mandíbula. Corresponde, geralmente, a uma
radioluscência encontrada entre o ângulo da mandíbula e o primeiro molar inferior (inferiormente ao canal
mandibular). Em levantamento radiográfico com 610 pacientes, realizado na Seção de Radiologia da
Odontoclínica de Aeronáutica de Recife (OARF), os autores reportam dois casos clínicos, de pacientes
assintomáticos, achados em exames panorâmicos de rotina, que ilustram uma típica depressão óssea do
defeito ósseo de Stafne, com prevalência de 0,32%. Na tomografia computadorizada volumétrica de feixe
cônico, de um dos pacientes, foi evidenciada a imagem de defeito ósseo na região antegoníaca direita da
mandíbula, face lingual, e estabelecido o diagnóstico sugestivo de Cavidade estática de Stafne. Este trabalho
além de reportar a raridade desta entidade e de ressaltar as suas características clínicas e radiográficas,
questiona o conceito de lesão cística para esta entidade e levanta considerações acerca do diagnóstico
diferencial mostrando a importância desta conduta frente ao quadro.
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O uso das radiografias como ferramenta auxiliar no diagnóstico tornou-se indispensável na rotina do
cirurgião-dentista. O exame clínico deve ser criteriosamente conduzido, entretanto, muitas condições
patológicas e anomalias são apenas visualizadas ao exame radiográfico e este, quando é bem indicado e
realizado, apresenta densidade e contraste médios com mínima distorção sendo capaz de revelar detalhes
sutis. A proposta deste trabalho é enfatizar através de casos clínicos a importância do exame radiográfico
como ferramenta auxiliar na documentação inicial do paciente, proporcionando um diagnóstico mais
preciso e conseqüentemente uma maior chance de sucesso no tratamento realizado. As vantagens de
utilização da Radiologia revelam a importância da interdisciplinaridade desta especialidade com tantas
outras na Odontologia, onde destacamos a Dentística Restauradora, a Periodontia, a Endodontia, a
Implantodontia e a Patologia e Estomatologia. Portanto, conclui-se que o exame radiográfico constitui
uma importante ferramenta auxiliar no diagnóstico e exerce um papel essencial na avaliação da eficácia
de tratamentos instituídos.
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Os hábitos bucais deletérios são considerados fatores etiológicos em potencial das maloclusões. Assim
sendo, a finalidade deste estudo foi levantar os hábitos bucais deletérios mais freqüentes em escolares do
Centro Evangélico de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente – CEDICA, localizado no
município de Camaragibe – PE. O projeto foi cadastrado junto ao SISNEP sob o número FR 162789.
Para a coleta dos dados foi construído um questionário, sendo os dados armazenados em um banco
construído no SPSS versão 11.0 para Windows. A amostra foi composta por 149 alunos, de ambos os
sexos, na faixa de 2 a 13 anos. A idade média para o grupo estudado foi de 7,3. O grupo esteve constituído
predominantemente por crianças do sexo feminino (56,5% x 47,14%). Do total de escolares, 46,98%
(70) relataram possuir algum tipo de hábito deletério instalado. Desses 62,86% relataram roer unhas,
12,86% chupar dedos e chupeta e 24,28%, chupar dedos, chupeta e roer unhas. É alta a freqüência de
hábitos deletérios na amostra, fato este que aponta para a necessidade de intervenções de promoção em
saúde com vistas a prevenir a instalação de problemas de oclusão e, conseqüentemente, reduzir a demanda
futura nos centros de referência para o tratamento ortodôntico.
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O

Programa de Saúde da Família foi criado com o intuito de mudar e reorganizar a saúde pública no
Brasil. O objetivo desse trabalho é repassar a vivência que foi obtida do modelo de atenção básica à
saúde desenvolvido pelo SUS, a partir da Unidade de Saúde da Família Byron Sarinho localizada em
Água Fria – Recife, avaliando o trabalho desenvolvido junto à população local. Foram realizadas visitas
territoriais com roteiros pré-estabelecidos pela disciplina de Odontologia Preventiva e Social – FOP/
UPE. Após os resultados foi realizada uma análise crítica entre os aspectos teóricos e legais da prática da
Saúde Bucal no PSF. Foi observado, durante os dias de contato direto com a realidade de funcionamento
da USF Byron Sarinho, o esforço feito pelos profissionais e ACS’s para atender a população e orienta-las
sempre visando o bem estar da saúde através de programas e ações. É clara também a integração que
existe entre todos os membros das equipes e de uma equipe com a outra. Muitos resultados positivos
podem ser observados comparando-se estudos epidemiológicos recentes e antigos.
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Hiperdontia é o desenvolvimento de um número aumentado de dentes, sendo estes denominados

profissional da educação que trabalha com criança, no contexto saúde, necessita de conhecimentos
básicos técnicos e científicos para saber educar, motivar e despertar na criança o interesse de cuidar de
sua higiene bucal. Avaliar o conhecimento e atitudes em saúde dental, dieta e higiene bucal de professores
do ensino fundamental de escolas públicas e particulares da cidade de Campina Grande – PB. A amostra
foi composta de 158 professores da rede pública e particular de ensino. Os dados foram coletados através
de questionários, contendo 31 questões objetivas e 2 questões subjetivas. Os dados obtidos foram
submetidos à análise estatística pelo programa Epi-info 3.0. A população pesquisada demonstrou cuidado
com a manutenção da saúde bucal individual, apresentando hábitos de higiene saudáveis. Porém, durante
a formação pedagógica os profissionais afirmaram não receber preparação para transmitir informações
sobre saúde bucal, fato demonstrado através de dados relativos à etiologia da cárie e questões que cercam
esta doença. Programas educativos-preventivos devem ser direcionados principalmente para as crianças,
que são as mais vulneráveis a diversos riscos e doenças que podem ser prevenidas, para isto, deve haver
a integração entre os profissionais da educação e os de saúde bucal.

supranumerários. Dente supranumerário pode ser definido como um dente que excede o número total de
dentes, podendo ser encontrado em quaisquer dos arcos dentários. Sua etiologia não é bem entendida,
apesar de a maioria dos autores acreditarem na teoria da hiperatividade da lâmina dental. Em relação a sua
prevalência, ocorre mais em na dentição permanente e, duas vezes mais nos homens que nas mulheres. Este
trabalho tem como objetivo demonstrar quão freqüente é a presença de dentes supranumerários, sendo sua
maioria descoberta através de radiografias de rotina, facilitando no tratamento. A presença de quartos molares
é uma condição rara. Paciente do gênero masculino, 17 anos de idade, compareceu a clínica CIROMCentro de Radiodiagnóstico Odontológico de Maceió, para exames de pré-tratamento ortodôntico, onde ao
exame radiográfico observou-se a presença de 4 dentes supranumerários, sendo todos quartos molares,
sendo um em cada hemi-arcada. O exame radiográfico é fundamental para sua detecção, uma vez que se
apresentam quase invariavelmente retidos. O cirurgião-dentista deve estar alerta para esta possibilidade,
seu diagnóstico e forma de tratamento. Sendo o tratamento indicado nestes casos a abordagem cirúrgica.
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A Odontologia caracteriza-se por uma profissão onde existe o contato do profissional com agentes
biológicos, durante o atendimento do paciente, como sangue, saliva e outros fluidos. Estes dados levam
a indicação de um efetivo controle da infecção, através da adoção de protocolos que são descritos por
diversos órgãos de saúde como o Ministério da Saúde, American Dental Association (ADA), Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre outros. Biossegurança em Odontologia é definida
como sendo um conjunto de medidas preventivas que envolvem a desinfecção do ambiente, a esterilização
do instrumental e o uso do equipamento de proteção individual (EPI), pelo profissional e equipe. O
controle da contaminação cruzada e das práticas de biossegurança são assuntos de grande importância e
vêm despertando atualmente maior interesse, em virtude de ter ocorrido um aumento significativo na
incidência de doenças como AIDS e hepatite B. O objetivo do trabalho é esclarecer o público acerca das
recomendações da ANVISA em relação à biossegurança no ambiente odontológico, com ênfase no
dimensionamento, sistemas de climatização, instalações hidrossaniárias, esterilização de artigos, controle
de infecção em superfícies e imobiliários, gerenciamento de resíduos (químicos, perfuro-cortantes e
comuns) e proteção radiológica.
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cuidado em saúde bucal atualmente exige uma equipe que se relacione com usuários e que participe
da gestão dos serviços para ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação
da saúde bucal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cobertura da população brasileira pelas ESB e sua
relação com indicadores da Atenção Básica. Foi utilizada uma abordagem indutiva com procedimento
comparativo-estatístico através da técnica de documentação indireta. Foram usados dados obtidos nos
sites do DATASUS e do Ministério da Saúde. Os valores da cobertura populacional variaram de 0,6% no
Distrito Federal a 96,6% no Piauí. Em relação à Cobertura de Primeira Consulta Odontológica
Programática, Rio Grande do Norte, Maranhão e Sergipe, tiveram as maiores porcentagens e Distrito
Federal, Rondônia e Tocantins, as menores. A média de procedimentos odontológicos básicos individuais
teve seus menores valores no estado do Amapá (0,2), Rondônia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal
(0,3) e os maiores no Paraná (1,0), Espírito Santo (0,9), Mato Grosso do Sul e Santa Catarina (0,8). Nas
condições do estudo concluiu-se que: a) os estados brasileiros não apresentam sua população totalmente
coberta pelas ESB; b) o percentual de cobertura não influenciou nos indicadores da Atenção Básica.
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Considera-se a gestação um período muito importante na vida da mulher, onde ela encontra-se suscetível

A escovação dentária é essencial no controle do biofilme dental, bem como na prevenção das doenças

a aquisição de novos hábitos para a família, principalmente quando se trata de ações para promoção de
saúde. A consulta pré-natal torna-se importante instrumento para proporcionar uma integração do médico
Obstetra com o Cirurgião-Dentista, a fim de contemplar uma orientação para o bem-estar da saúde geral
da gestante, do bebê e de toda família, bem como esclarecer alguns mitos. Com isso este trabalho tem
como objetivo avaliar o nível de conhecimento e práticas que os médicos Obstetras oferecerem as gestantes
em relação à saúde bucal, quais são as orientações educativas fornecidas por esses às suas pacientes que
possam garantir que o pré-natal seja um momento importante para a promoção da saúde integral e cuidado
com a cavidade bucal. Este estudo foi realizado em um hospital amigo da criança, localizado na cidade
do Recife, Pernambuco. As informações foram colhidas através de um questionário contendo perguntas
abertas e fechadas, sendo estas aplicadas aos médicos Obstetras plantonistas e do atendimento pré-natal
ambulatorial. Os resultados sugerem que é fundamental um atendimento multidisciplinar para a gestante,
de forma a estabelecer o intercâmbio de conhecimentos e para contemplar um atendimento pré-natal que
atue nas esferas de promoção de saúde e curativa.
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de maior prevalência na cavidade bucal como a cárie e a doença periodontal. Nesse contexto, surge um
aspecto que se refere ao armazenamento das escovas dentais quando distribuídas e utilizadas em atividades
coletivas com instituições de ensino. Estudos asseveram que quando armazenadas de forma inadequada
as escovas podem determinar um meio de cultura para diversos microorganismos, além de menor duração
das mesmas. Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Secretaria de Saúde de Caruaru
juntamente com CRO-PE, durante a semana do cirurgião-dentista, realizaram atividades educativas e
preventivas em escolas municipais com ênfase à saúde bucal, e na ocasião foram desenvolvidos portaescovas alternativos por uma das escolas municipais. Dessa forma, considerando a importância da criação
de porta-escovas e sua utilização em Saúde Pública, o presente trabalho visa apresentar dois tipos de
porta-escovas prático, de baixo custo, confeccionado com material reciclável, oferecendo uma medida
alternativa para armazenar as escovas dentais em atividades coletivas realizadas com escolares, uma vez
que foi verificado que as mesmas não são acondicionadas de forma adequada nas escolas nas atividades
de Higiene Bucal Supervisionada.
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vivência acadêmica em unidades de saúde do SUS se constitui numa oportunidade única de trocas,
elaboração e consolidação de novos conhecimentos. Realizar um comparativo, entre a realidade encontrada
na USF Tia Regina localizada no bairro de Água Fria – Recife/PE e o modelo de atenção básica à saúde
proposto pelo SUS.Foram realizadas visitas territoriais com roteiros pré-estabelecidos pela disciplina de
Odontologia Preventiva e Social – FOP/ UPE. Após os resultados foi realizada uma análise crítica entre
os aspectos teóricos e legais da prática de saúde bucal no PSF. A presente análise se desenvolveu na USF
Tia Regina que abrange 19 micro-áreas, sendo o número de famílias cadastradas 2682, totalizando 10253
usuários. A unidade Tia Regina é composta de três equipes de saúde da família e duas equipes de saúde
bucal, classificadas em modalidade I e II.Constatou-se, através da vivência na comunidade, que há um
déficit da participação comunitária juntamente com as equipes de saúde diante dos programas de ações
políticas oferecidas pela USF. Pôde-se observar também a integração dos profissionais de saúde bucal
com os demais profissionais da unidade, proporcionando bons planejamentos de ações de acordo com as
características do território.
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ábitos não nutritivos precisam ser controlados para a manutenção da saúde bucal em crianças. A chupeta
pode influenciar negativamente o aleitamento natural, ocasionando confusão de sucção, diminuição ou
interrupção da freqüência e duração das mamadas, trazendo malefícios ao indivíduo. Trabalhos realizados
em hospitais amigos da criança sobre o aleitamento materno exclusivo e uso da chupeta, mostram que o uso
da chupeta é muito arraigado na nossa cultura, mesmo em populações orientadas para evitá-la. Este trabalho
objetiva analisar o uso da chupeta em um hospital amigo da criança, que trabalha com uma equipe
multidisciplinar desenvolvendo ações de promoção de saúde, seguindo passos preconizados pela OMS e
pelo UNICEF para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, visando mudar hábitos responsáveis
pelos altos índices de desmame precoce. Neste trabalho, utilizamos um questionário com mães atendidas
neste serviço de saúde e observamos que, apesar dos esforços mobilizados pelos profissionais envolvidos,
constata-se que a chupeta ainda é muito utilizada. Faz-se necessário ações de promoção de saúde ininterruptas
para a implantação dessas normas. Inserir o Odontopediatra neste programa, para ajudar na orientação
sobre os danos que podem causar o uso da chupeta para o desenvolvimento global das crianças, pode trazer
benefícios para a implantação das normas.
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A desigualdade da distribuição de renda no Brasil resulta, dentre outras dificuldades, em obstáculos à
universalização da Saúde Bucal. Neste sentido, o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) foi
desenvolvido para facilitar o acesso ao serviço odontológico das populações de menor poder aquisitivo.
Investigou-se o estado da arte no tocante ao tema, utilizando como base de dados a Biblioteca Virtual em
Saúde (Medline, Lilacs, Wholis, BBO, Adolec), abrangendo artigos científicos da literatura brasileira
publicados a partir de 2005, dentre estes critérios de inclusão foram selecionados 38 artigos. Diante da
revisão da literatura, pôde-se constatar que o TRA visa à remoção parcial do tecido cariado, mantendo a
dentina afetada, passível de remineralização, utilizando-se apenas instrumentos manuais, e restaurando a
cavidade com um cimento de ionômero de vidro, para isto, dispensa-se o uso de anestesia, energia elétrica
e isolamento absoluto, permitindo sua aplicação em locais desprovidos de equipamentos odontológicos.
Os estudos indicaram que o TRA pode ser considerado como uma medida de promoção de saúde, pois se
baseia nos princípios de educação, prevenção e tratamento, caracterizando-se como menos dispendiosa,
devendo também ser visto como um programa de controle de cárie de caráter permanente.
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Pesquisadores da área de Odontologia têm se dedicado a descoberta de novas plantas com atividade
antibacteriana frente a microorganismos cariogênicos, principalmente bactérias do gênero Streptococcus. Esse estudo objetivou mensurar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) da atividade antibacteriana
do extrato hidroalcoólico da Malva-rosa (Althaea rosea) sobre três espécies de bactérias formadoras do
biofilme dentário. Utilizou-se uma abordagem indutiva, com procedimentos comparativos e estatísticos,
e uma técnica de pesquisa por documentação direta em laboratório. O extrato hidroalcoólico da Malvarosa foi testado por meio do método de difusão em Ágar Mueller Hinton (DIFCO®), pela técnica dos
poços sobre os Streptococcus mutans (ATCC 25175), Streptococcus mitis (ATCC 9811) e Streptococcus
sanguis l da substância diluída em águaμ(ATCC 10557). Foram inseridos 50 destilada nas concentrações
de 100mg/ml até 1,5625mg/ml em poços de 6mm de diâmetro perfurados em placas nas quais foram
semeadas as bactérias, e, em seguida, elas foram incubadas a 37ºC por 24 horas para posterior mensuração
dos halos de inibição e determinação da CIM. Não se observou ação sobre o S. mutans e S. sanguis,
porém houve presença de halos de inibição em placas de S. mitis até a concentração de 12,5mg/ml
(12mm). Conclui-se nestas condições que o extrato analisado apresentou um pequeno potencial de ação
frente às bactérias estudadas.
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O único remédio infalível contra todas as doenças é não ficar doente. Um caminho para buscar esse
objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços de atenção básica, como se dá no PSF
(Programa de Saúde da Família). As ações de saúde bucal tornam as ações de saúde da família mais
eficazes. É essencial que as ESB (Equipes de Saúde Bucal) trabalhem em sintonia perfeita com o restante
da unidade básica. As ESB não se limitam a ver o individuo isoladamente. É preciso levar em consideração
a boca, o corpo todo e as condições sócio-econômicas das pessoas, quando a odontologia se incorpora ao
PSF. Na USF Tia Regina é feito um trabalho de prevenção, como escovação supervisionada nas escolas
e antes dos atendimentos clínicos, aplicação tópica de flúor e campanhas. Cada criança recebe do Governo
um kit com escova e pasta de dente que deve ser deixado nas escolas. A maior dificuldade presenciada,
foi o fato de, mesmo com os kits, as crianças não podem fazer a devida higienização nas escolas, pelo
fato das mesmas não possuírem estrutura mínima de sistema de tubulação, pias, e espaço para que elas
possam executar a escovação. Concluí-se que, mesmo fornecendo acesso à saúde bucal para a população
na USF Tia Regina, os fatores mais distais para essa prática de prevenção à saúde (falta de estrutura) nas
escolas, dificultam o processo de promoção à saúde bucal.
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O presente trabalho é um estudo de revisão de literatura de artigos e textos de livros e propõe uma
análise sobre o uso da sedação consciente por via inalatória de N2O e oxigênio.A indução venosa é a
forma mais comumente utilizada para anestesia, mas a indução com agentes inalatórios via máscara
facial, vem sendo alvo de crescente interesse. O óxido nitroso (N2O) tem propriedade analgésica moderada,
ação amnésica pouco pronunciada, pequeno poder imobilizante e efeito hipnótico muito leve. Por isso, a
sua utilização como agente anestésico único são limitadas, sendo mais usado como coadjuvante de outros
anestésicos mais potentes em procedimentos odontológicos, para reduzir as suas doses e, consequentemente
seus efeitos colaterais. O N2O nitroso também é considerado seguro porque não é inflamável, apresenta
baixa solubilidade, limitada depressão cardiorespiratória e toxicidade mínima ou ausente, potencializa
os efeitos positivos dos demais anestésicos e o custo da anestesia, tendo o mesmo efeito. Pode auxiliar
nos procedimentos na clínica odontológica quando há ansiedade e medo, pois ainda hoje muitos pacientes
que necessitam de diagnóstico e tratamento não o procuram por temor, principalmente, à anestesia.
Entretanto, deve-se ressaltar a importância da capacitação do cirurgião-dentista para a administração do
mesmo, com a finalidade de garantir a eficiência da pratica e evitar transtornos ao paciente.
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A Odontologia transita do modelo cirúrgico-restaurador para o de Promoção. Assim, buscou-se avaliar

de seleção. Para isso, o profissional deve ter pleno conhecimento teórico, minimizando, assim, possíveis
intercorrências durante o tratamento odontológico nesses pacientes. Objetivo: Verificar e analisar o
conhecimento dos alunos em relação à dosagem e indicações de anestésico local em pacientes especiais,
nos diversos procedimentos constituintes da prática odontológica. Metodologia: Foi realizado um estudo
prospectivo, transversal, aplicando-se questionários em 176 alunos de graduação do 6º ao 9º períodos da
Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP/UPE, em atendimento nas clínicas da faculdade. A
presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPE sob o n? 012/06. Resultados:
Verificou-se que quando questionados sobre indicação de sal anestésico de primeira escolha para pacientes
diabéticos, asmáticos, com hipertireoidismo e usuários de medicamentos antidepressivos, a resposta
“Não sabe” esteve predominante, variando entre 38,1 a 85,2%, sendo um mínimo percentual de acertos
para cada um dos grupos de pacientes. Conclusão: Tais resultados denotam falta de preparo dos alunos
sobre conhecimentos teóricos e práticos da anestesiologia aplicados a pacientes especiais. Uma maior
atenção deve ser dada ao tema, dada sua importância dentro da prática diária do cirurgião-dentista.

a condição de saúde bucal em escolares, objetivando associar atividades de Educação em Saúde e aplicar
o Índice Medimed preconizado por Rosseti (1999), fazendo medições de saúde em mentes, gengivas e
dentes permanentes. Durante 90 dias, 212 alunos da Escola Monsenhor Abílio – Palmares/PE com idade
entre 06 e 14 anos foram examinadas de forma qualitativa. A maioria (79,72%) afirmou não ter medo de
ir ao dentista mas 29,28% responderam que sim, reforçando o fator histórico-cultural que associa o
tratamento odontológico à dor. Após a escovação, observou-se que 23,11% dos estudantes tiveram
sangramento gengival, revelando a deficiência de higiene oral. Cinqüenta e dois por cento apresentaram
os dentes permanentes saudáveis e 48% com necessidade restauradora, sendo 30% já com indicação para
exodontias. Somou-se 353 dentes de leite precisando de intervenção, porém, como a Odontologia de
Promoção deve ter ações que reflitam em benefícios futuros, direcionaram-se práticas como a fluorterapia
para todos os envolvidos e priorizou o atendimento clínico para os dentes permanentes no Programa de
Saúde da Família. Concluiu-se que é preciso reorientar os serviços de Odontologia e motivar o indivíduo
para uma melhor qualidade de vida, evitando assim, o aumento das doenças bucais.
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Introdução: A utilização de anestésicos locais em pacientes com necessidades especiais requer critérios
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A cárie dentária e a doença periodontal ainda são muito prevalentes no Brasil e no mundo (Pinto, 2000;

e acordo com a Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia no Brasil, no Art. 6º – compete ao
cirurgião-dentista: praticar todos os atos pertinentes à odontologia, prescrever e aplicar especialidades
farmacêuticas de uso interno e externo. A receita é a prescrição escrita do medicamento que tem por objetivo
orientar a dosagem e a posologia dos medicamentos, procurando garantir ao paciente os benefícios de sua
administração; limitar a automedicação, além de permitir incluir certas precauções, orientações e cuidados
pós-operatórios. Além da prescrição de medicamentos de venda livre, os cirurgiões-dentistas podem
prescrever medicamentos controlados, sendo autorizada a prescrição de fármacos entorpecentes dos grupos
A1 e A2 cujo receituário é de cor amarela e psicotrópicos dos grupos A3, B1 e B2 prescritos em receituário
azul. Deve ser encontrado na receita o nome e endereço do paciente, se o medicamento é de uso interno ou
externo, a orientação correta para o uso do paciente, a data e assinatura do profissional e o nome genérico
da droga. Todos esses dados devem ser pormenorizados e o cirurgião-dentista deve certificar-se de que suas
explicações foram bem entendidas. Esse trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura de como
anda sendo feita a prescrição de medicamentos por profissionais na área de Odontologia no Brasil.

Pereira, 2003). De acordo com o IBGE (1998) 29,6 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista,
evidenciando que muita gente ainda tem desconhecimento de cuidados sobre saúde bucal. Com isso,
surgiu a proposta de desenvolver uma cartilha educativa de saúde bucal, onde as crianças do 1º ao 5º ano
iriam ler e colorir, gerando conhecimento sobre técnicas de escovação, doenças cárie e periodontal e
interesse pela saúde bucal possibilitando a melhoria dos indicadores de saúde bucal do município e
difusão do conhecimento nos escolares. Foram confeccionadas cartilhas educativas para todos os escolares
do município do 1º ao 5º ano com versinhos para ler e ilustrações para colorir em sala de aula. Os
desenhos foram feitos a mão e posteriormente escaneados e redesenhados no coreldraw com formato de
dentes decíduos. A impressão foi feita em preto e branco, para colorir. Foram confeccionados álbuns
seriados coloridos com as mesmas informações da revista para cada dentista do PSF, a fim de serem lidos
em sala de aula antes da entrega das revistas. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da distribuição
das cartilhas para Promoção de Saúde Bucal realizada com o auxílio dos 4.000 exemplares da cartilha
distribuídos para todas as crianças do 1º ao 5º ano do município de Jardim-CE, no ano de 2007.
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O

s cimentos de ionômero de vidro foram desenvolvidos por Wilson e Kent em 1972 e representam uma
importante opção de material restaurador devido à liberação de flúor, biocompatibilidade e expansão
térmica similar ao dente. Além de superfícies lisas, o cimento de ionômero de vidro também é utilizado
para o selamento de fossas e fissuras obtendo-se desta forma efeitos preventivos adicionais oriundos da
liberação de flúor que age não só na resistência da estrutura dental, mas também controlando o crescimento
de Streptococos mutans e até diminuindo o acúmulo de placa. Assim, o presente estudo terá como objetivo
observar, clinicamente, a aplicação do ionômero de vidro RIVA-SDI, através de caso clínico de paciente
infantil atendido na Clínica de Odontologia Preventiva da UFPE. O ionômero de vidro é o material de
eleição para a técnica de restauração atraumática (ART), a qual é bastante utilizada na referida clínica
com o intuito de controlar a atividade de cárie nos pacientes de alto risco.
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A

cárie é uma doença multifatorial, destacando-se o papel do biofilme dental. Streptococcus mutans é o
principal organismo cariogênico, devido às suas propriedades peculiares, além de outras espécies de Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacilos e Actinomyces que se relacionam com o surgimento da cárie. Frente
às limitações dos métodos mecânicos de higiene, é constante a busca pelo aprimoramento dos métodos
químicos. Com o desenvolvimento da Fitoterapia, descobriu-se que o extrato de algumas plantas são eficazes
no tratamento de patologias bucais. O presente estudo faz uma detalhada revista de literatura a respeito das
propriedades anti-cariogênicas de seis produtos fitoterápicos. Os produtos analisados nesta revisão e os
resultados encontrados de acordo com os autores foram os seguintes: romã – eficiência semelhante à
clorexidina; caju – ação significante contra bactérias responsáveis pela formação inicial do biofilme; própolis
– ação antibacteriana bastante efetiva; malva – ação anti-cariogênica, mas não tão eficaz quanto os outros;
aroeira – inibição do crescimento de algumas espécies de bactérias; guaco – inibe a ação dos Streptococus
e aderência do S. sobrinus. O uso destes produtos é, portanto, uma alternativa comprovadamente efetiva e
viável no combate às bactérias formadoras da cárie e do biofilme dental.
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A Odontologia desenvolve um processo de trabalho que expõe seus profissionais a diversos riscos
ocupacionais. Dentre estes está o risco biológico por infecções cruzadas como AIDS, hepatites, herpes,
tuberculose, dentre outras. Destas, deve ser ressaltada a hepatite B por apresentar o maior risco de transmissão
ocupacional, 57 vezes maior que o risco do contágio por HIV. Com o advento da AIDS a partir de 1981,
surgiu a preocupação entre os cirurgiões-dentistas sobre o risco de transmissão ocupacional. Em 1986 o
Center for Diseases Control (CDC) publicou um conjunto de normas intitulado “Prática de controle de
infecções para dentistas”, no qual constava o protocolo de Precauções Padrão, segundo o qual todo paciente
deve ser considerado potencialmente transmissor de patógenos. Essas normas passaram por atualizações
em 1993 e 2003, sempre ressaltando a importância de sua adoção, como o uso de EPI e as mudanças na
técnica de trabalho. O objetivo deste estudo é discutir sobre as infecções cruzadas na prática odontológica
e os protocolos que devem ser adotados para reduzir tal risco. Atualmente é imperativo a adoção dos
protocolos de atendimento para minorar o alto risco de contágio no modus operandi da profissão odontológica.
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O risco de infecção ocupacional entre profissionais da área da saúde, principalmente na área odontológica,
representa uma grande preocupação, fazendo-se necessária a adoção de preceitos de controle de riscos
para uma prática clínica segura. Os Cirurgiões-dentistas (CD) e auxiliares, são os que apresentam o
maior risco de contrair doenças infecciosas, entre estudantes de odontologia esse risco é ainda maior
devido à falta de experiência clínica. Dentre os meios de proteção contra infecção, temos a vacinação
como a prioritária, sendo necessária sua adoção antes do inicio da prática clínica. São diversas as vacinas
que o CD e auxiliares devem tornar, sendo a principal a vacina contra a hepatite B (HB), pois essa
neoplasia apresenta um grande risco de contágio, necessário apenas 0,0001 ml de sangue para a
transmissão. Porém, devido à falta de conhecimento ou motivação por parte dos profissionais da
odontologia, observa-se pouca utilização dessas vacinas, mesmo muitas das doses oferecidas gratuitamente
no SUS. Em Campanhas de vacinação feitas na Bélgica (1982 e 1986) observou-se que o beneficio
econômico é superior ao custo das campanhas. O objetivo desse estudo é discutir sobre a importância da
imunização na área odontológica. Observa-se na literatura poucos trabalhos que visam expor a importância
da imunização, o que levar a um déficit no conhecimento dos profissionais e uma baixa motivação em
sua adoção.
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Uma das situações mais difíceis e imprevisíveis na periodontia é quando ocorre a perda da papila
interdentária na região anterior da maxila. Normalmente, a perda da papila interdental está associada à
erradicação da doença periodontal ou à reabsorções ósseas oriundas de exodontias, nesse caso temos como
conseqüência, o comprometimento da estética em função da perda do tônus da musculatura perioral, além
de haver impactação alimentar e emissão de gotículas de saliva durante a fala. Nesses casos um recurso
protético e reversível para solucionar o problema é a confecção de uma prótese gengival, epítese ou máscara
gengival. Os autores demonstraram a técnica da máscara gengival através de casos clínicos, descrevendo
desde o planejamento até a confecção da prótese. Onde foi possível perceber que a gengiva artificial é uma
excelente alternativa para reabilitar a estética, prevenir a impactação alimentar podendo ainda melhorar a
fonética e a fala do paciente com perda da papila interdentária na região anterior da maxila.
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A sobremordida pode ser definida, na literatura ortodôntica, como o trespasse entre os incisivos superiores
e inferiores no plano vertical. Quando os incisivos superiores trespassam mais do que dois milímetros ou
um terço da coroa do incisivo inferior, a sobremordida é considerada anormal. Pode ser classificada em
leve, moderada e acentuada. A sobremordida acentuada ou profunda é caracterizada pelo completo
trespasse do incisivo superior. Apresenta-se com grande incidência na clínica ortodôntica, sendo
considerada pelos profissionais de dificil solução, principalmente por causa de sua alta porcentagem de
recidiva. Existem diferentes terapias ortodônticas que podem ser empregadas para correção da
sobremordida profunda. Pode-se lançar mão da extrusão dos dentes posteriores ou optar pela intrusão
dos dentes anteriores. A definição da melhor opção de tratamento desta maloclusão depende do padrão
facial do paciente (braquifacial, mesofacial e dolicofacial), da curva de spee e da exposição do incisivo
superior e da idade do paciente. Neste trabalho, através de casos clínicos e revisão de literatura, será
apresentada uma visão desse tipo de maloclusão, sendo citados sua etiologia, diagnóstico, implicações e
correção, colocando as vantagens, desvantagens, indicação e contra-indicação de cada técnica ortodôntica,
dando ênfase a correção da sobremordida através da intrusão de incisivos.
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O

s profissionais da área da saúde, dentre eles os de odontologia, estão diariamente sujeitos à diversos
riscos ocupacionais, sendo importante a adoção de medidas de prevenção, denominadas de precauçõespadrão. Esses profissionais devem estar imunizados contra diversos agentes patogênicos, seguindo os
procedimentos descritos no Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e apresentar
vacinação contra hepatite B, febre amarela, SRC, BCG, DT, contra influenza e pneumococos. Além dos
riscos de infecção biológica, os profissionais estão sujeitos a outros tipos de riscos ocupacionais
relacionados à possibilidade ou probabilidade de perda ou dano. Esses riscos podem ser de origem física,
química, ergonômica, mecânica ou de acidente, devido à falta de conforto ou higiene. Dentre os diversos
tipos de riscos ocupacionais, o biológico representa o maior problema, podendo haver transmissão através
da via aérea, de sangue e outros fluidos orgânicos ou do contato direto e indireto com o paciente. O
objetivo desse estudo é identificar os diversos riscos ocupacionais em que a equipe odontológica está
sujeita e quais os procedimentos para minimizá-los. É evidente a necessidade da adoção de procedimentos
de proteção entre profissionais da área da saúde, principalmente entre os cirurgiões-dentistas e o pessoal
auxiliar, sendo necessário que todos conheçam esses procedimentos e os torne como uma rotina.
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É indispensável a presença de fotografias faciais dentro dos componentes da documentação ortodôntica.
Estas fotografias são essenciais para o diagnóstico e plano de tratamento, através delas os ortodontistas
realizam um exame apurado, determinando a presença ou não do equilíbrio e harmonia facial, além de
dimensionar e quantificar variações obtidas em intervalos de tempo. É essencial, para a avaliação facial, no
mínimo três fotografias, uma com visão frontal, outra com visão lateral e por fim outra com visão frontal
com o paciente sorrindo, conseguindo com estas tomadas um entendimento amplo das características estéticas
do paciente. A literatura ortodôntica e odontológica de modo geral está repleta de trabalhos sobre análise
facial, entretanto, a grande maioria está voltada para o perfil do paciente e apenas algumas preocupam-se
com a vista frontal, faltando assim, a visão do conjunto. O objetivo deste trabalho, através de casos clínicos,
é mostrar a importância da analise facial no diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico, permitindo
uma avaliação quantitativa antes e durante o tratamento, bem como apresentando-se como um método
confiável para comparações entre o pré e o pós-tratamento. Entretanto, é importante ressaltar que ela não
dispensa a avaliação clínica e radiográfica da face do paciente.
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A Síndrome de Sjögren consiste numa afecção auto-imune multissistêmica, onde o sistema imunológico
ataca as glândulas exócrinas, principalmente as salivares e lacrimais. Pode apresenta-se isoladamente
(primária) ou junto com outras doenças auto-imunes (secundária), como lúpus eritematoso e a atrite
reumatóide. Foi descrita inicialmente em 1933 por Henrik Samuel Conrod Sjögren e acomete
principalmente as mulheres, observando-se uma proporção de 9 mulheres para 1 homem. Pode apresentar
sinais e sintomas oculares e orais, ressecamento das mucosas nasal e vaginal, fadiga, dificuldades em
deglutir, perda de apetite e extrema secura de pele. Segundo Rauch et al (1970) 60% dos pacientes
apresentam atrofia da mucosa bucal, das papilas linguais e sensação de queimação, inclusive na mucosa
faringeana. O cirurgião-dentista (CD) pode ser o profissional da saúde a primeiro diagnosticar a síndrome,
em vista das freqüentes queixas de manifestações na cavidade bucal, tendo a xerostomia como o principal motivo na procura ao CD. O objetivo desse estudo é identificar as alterações bucais decorrentes dessa
síndrome, de modo a favorecer o seu diagnóstico. Devido às diversas alterações na cavidade oral o CD
apresenta-se como o profissional com melhores oportunidades de diagnosticar a síndrome, sendo
importante o conhecimento clínico da mesma para um correto encaminhamento.
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O

município de Ipojuca vem apresentando algumas ações pioneiras na área da saúde coletiva e dentre
elas muitas são na área de Odontologia. O município é atípico, pois apresenta condições distintas de
outras áreas: tem em seu território o litoral, onde a renda percapita é alta; a zona urbana, caracterizada
por três distritos – Ipojuca Centro, Nossa Senhora do Ó e Camela, onde moram as pessoas que trabalham
no litoral e nas indústrias, e ainda a zona rural, onde se encontra o grande desafio da equipe de saúde
pública, pois ali reina uma grande desigualdade social, caracterizada pela cultura da cana de açúcar.
Assim, o presente trabalho objetiva apresentar, através de fotos e relatos reduzidos, os diversos Programas
da Secretaria de Saúde existentes no município, com ênfase na intersetorialidade, melhorando sobremaneira
a qualidade de vida dos munícipes, fazendo com que a saúde seja vista como resultante de fatores ligados
à forma de viver e de se relacionar com as pessoas e o meio em que vivem.
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A hipertensão arterial é uma doença muito comum em todo o mundo e atinge jovens, adultos e idosos,
pessoas de ambos os sexos, de todas as raças e de qualquer padrão social. Ela está relacionada com a
força que o coração tem que fazer para impulsionar o sangue para o corpo todo. No entanto, para ser
considerado hipertenso, é preciso que a pressão arterial além de mais alta que o normal, permaneça
elevada. A avaliação da pressão arterial dos pacientes antes da cirurgia é um componente da anestesia
prática que deve ser executado para garantir a anestesia segura para cada paciente. Assim sendo, este
trabalho teve o intuito de realizar uma breve revisão literária para avaliar os critérios utilizados pelos
cirurgiões-dentistas no emprego dos anestésicos locais em pacientes hipertensos controlados ou não,
além dos cuidados que devem ser tomados pelos profissionais na anamnese e no exame clínico para o
diagnóstico dessa patologia, bem como os cuidados adotados durantes os procedimentos clínicos de
rotina. Pode-se concluir que os melhores cuidados a serem tomados pelo cirurgião-dentista são: o uso de
anestésicos sem vasoconstritor e a redução da ansiedade, da apreensão e do medo do paciente.
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A cirurgia das patologias inflamatórias das glândulas salivares está associada à maior influência de paralisias
temporárias pós-operatórias se comparada à cirurgia dos tumores. Tal fato se deve a dissecção mais laboriosa
e traumática dos ramos motores do nervo facial, e sua exposição ao processo inflamatório dos tecidos
vizinhos. A glândula submandibular é freqüentemente a mais ressecada devido à patologia inflamatória, e
a não rara parestesia temporária do ramo mandibular é fonte de desconforto para o paciente. O objetivo
desse trabalho é relatar um caso clínico-cirúrgico de um paciente do sexo masculino, 42 anos, o qual se
queixava de muitas dores na região submandibular esquerda e aumento de volume na área correspondente.
Ao exame clínico, observou-se lesão nodular móvel, de consistência dura, dolorosa à palpação, de
aproximadamente 2 cm de tamanho. Ao exame de imagem – ultra-sonografia – observou-se massa calcificada
no interior da glândula submandibular esquerda, a qual não foi observada no exame radiográfico de rotina
– oclusal de mandíbula – necessitando de ressecção da glândula para tratamento adequado. Após ressecção,
a glândula foi encaminhada para exame anatomo-patológico onde foi diagnosticado sialodenite crônica.
Conclui-se que além do exame clínico apurado, os exames de imagem são de extrema importância no
diagnóstico das neoplasias, visto que são complementares no tratamento delas.
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As fraturas da mandíbula não diferem, essencialmente, das fraturas de outros ossos do esqueleto, com
relação à etiologia e aos princípios gerais de tratamento. Porém, a presença da oclusão dentária, a existência
de dois côndilos e sua relação peculiar com as fossas articulares e a importância estética da mandíbula na
face determinam princípios especiais de tratamento. A mandíbula devido a sua topografia, anatomia e
projeção no terço inferior da face é, freqüentemente, atingida por traumas podendo resultar em fraturas,
principalmente em acidentes de trânsito, agressões, quedas ou acidentes esportivos. Este trabalho tem
como objetivo descrever caso clínico de fratura de mandíbula em dois sítios, um no côndilo e outro na
região parassinfisária, cuja abordagem obedeceu aos rígidos padrões do tratamento de fratura facial. A
redução, nesse caso deve ser a mais precisa possível, pelas suas implicações estético-funcionais. Para
imobilização, que é de vital importância para assegurar a consolidação dos fragmentos fraturados, uma
diversificada aparatologia pode ser empregada. No caso descrito, foi utilizado para a fratura condilar a
placa de titânio 2.0L e para a da região de parassínfise duas placas de titânio 2.0. Assim, apresenta-se
caso cuja abordagem, diagnóstico, tratamento e resultado final foram favoráveis tanto para a estética quanto
para a função do paciente.
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Os serviços de emergências identificam os problemas que necessitam de cuidados imediatos para evitar,
assim, a morte ou complicações graves no indivíduo. Este serviço conta com uma equipe multidisciplinar
de profissionais, dentre eles está o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial que são especialmente preparados ao
atendimento do trauma facial com rapidez e eficiência. As mais comuns lesões atendidas por estes
profissionais são lacerações intraorais, labiais e faciais, e fraturas de dente, mandíbula e demais ossos da
face. Portanto, deve se sempre considerar com seriedade as injúrias faciais, pois localizam-se em áreas
críticas responsáveis por funções e sentidos importantes, como, respiração, alimentação, fala e visão.
Muitos pacientes atendidos nestes serviços são politraumatizados e na maioria das vezes apresentam
algum tipo de lesão ou fratura facial. Portanto este trabalho teve como objetivo mostrar através de uma
revisão de literatura o importante papel do cirurgião Buco dentro da equipe médica destes serviços a
fim de prestar o devido atendimento a estes traumas.
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O

hemangioma abrange uma variedade de neoplasmas, harmatomas e malformações vasculares cuja
maioria aparece por ocasião do nascimento ou dentro das primeiras oito semanas de vida. É considerado
uma lesão benigna caracterizada pela proliferação celular endotelial dos vasos sangüíneos que involui
com o tempo e que acometem principalmente crianças nos primeiros anos de vida, podendo também
estar presente em adultos de qualquer faixa etária. São classificados, pelo aspecto microscópico do diâmetro
do vaso envolvido, em juvenil, capilar ou cavernoso. Ao exame físico, apresenta como lesão nodular
contendo sangue em seu interior, de coloração vermelho-arroxeada e assintomática. O diagnóstico clínico
pode ser dado através da vitropressão, apresentando diascopia positiva. Metade das lesões, normalmente
apresentam completa resolução e 90% resolvem-se aos 9 anos, a maioria apenas com acompanhamento
clínico. O tratamento satisfatório pode ser clínico, cirúrgico ou nenhum dependendo do diagnóstico
preciso. Recentemente tem sido utilizado o Ethamolin (Oleato de etanolamina), com bons resultados,
algumas vezes obtendo a cura da lesão em apenas uma sessão sem provocar necrose dos tecidos. Nesse
trabalho, segue uma revisão de literatura e um relato de caso de hemangioma em lábio inferior em paciente
psiquiátrica cujo tratamento se deu com esclerose química com oleato de etanolamina, apresentando
resolução satisfatória.
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O acesso coronal ou incisão bi-temporal é uma versátil abordagem cirúrgica para o terço médio e
superior do esqueleto facial incluindo o arco zigomático. Ela fornece excelente acesso e com mínimas
complicações. A morbidade desse acesso é mínima, a exposição que se consegue é bastante ampla e a sua
cicatriz fica escondida pelas entradas do couro cabeludo, agradando muito o paciente na questão estética
constituindo-se assim na sua maior vantagem. O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre
três casos clínicos, ocorridos no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena na cidade
de João Pessoa no Estado da Paraíba, nas quais o acesso escolhido foi o coronal, mostrando suas vantagens
e desvantagens como forma de beneficiar o paciente e o próprio cirurgião, facilitando o procedimento
cirúrgico às áreas comprometidas da face, bem como suas indicações. Esse acesso também é utilizando
naqueles casos em que se faz necessária a intervenção de um neurocirurgião, possibilitando o trabalho
interdisciplinar ao mesmo tempo, diminuindo o tempo operatório e o número de incisões.
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Cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio, contendo material líquido ou semi-sólido. O cisto
da bifurcação vestibular possui origem inflamatória, caracteristicamente apresenta-se associado à coroa de
terceiros molares inferiores semi-inclusos vitais com história de pericoronarite. A paciente A.M.S., gênero
feminino, 26 anos, melanoderma, procurou o serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial da Universidade
Tiradentes – UNIT (Aracaju-Se), queixando-se de dor na região posterior de mandíbula direita (D). Na
anamnese, relatou pericoronarite há 6 meses. Ao exame extra-oral apresentava face simétrica, intra-oral
observou-se gengiva avermelhada e edemaciada na região retromolar (D), a unid. 48 apresentava vitalidade.
Radiograficamente observa-se imagem radiolúdica unilocular com halo radiopaco, estendendo-se da unid.
48 até o ramo mandibular (D). Foi realizada osteotomia e enucleação cística, seguida de curetagem e exodontia da unid. 48. A peça cirúrgica, história clínica e radiografia foram encaminhadas ao departamento de
histopatológico (UNIT), cujo laudo foi cisto da bifurcação vestibular. O diagnóstico anatomopatológico
isolado deste cisto é impossível de ser conferido, pela semelhança histológica com outras patologias, havendo
necessidade de relacioná-lo a aspectos clínico-radiográgicos. O prognóstico é favorável, já que o tratamento
realizado removeu a lesão cística e a referida unidade dentária.
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O

freio labial no adulto é uma prega fina, triaqngular, inserida na porção mediana da maxila, a alguns
milimetros acima da coroa clínica. alguns autores afirmam que as funções do freio, no adulto, limitam-se
a moderação da movimentação labial, estabilizando-o de forma a impedir excessiva exposiçãoda mucosa
gengival. anomalias de posição são observadas restringindo os movimentos labiais, dando um aspecto
estético desfavorável, por afetar os sons, alterando a pronúncia correta e por provocar a movimentação
da gengiva marginal durante o movimento do lábio. o tratamento preconizado foi a frenulectomia labial,
sendo o objetivo do trabalho mostrar a remoção total desse freio, sob anestesia local, e em tempo cirúrgico
reduzido. a cirurgia consiste em remover o freio respeitando os limites do lábio e gengivas, desinserindoo da espinha nasal, reduzindo assim chance de recidiva. diante do espodto pôde-se concluir que com a
remoção do freio labial superior da paciente, observou-se a recuperação na função do lábio, além da auto
estima da paciente ser resgatada.
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O Fibroma Ameloblástico é considerado um tumor misto verdadeiro, caracterizado pela proliferação

Este tipo de lesão constitui a grande maioria dos tumores odontogênicos. Para alguns

simultânea dos tecidos epiteliais e mesenquimal neoplásicos, incomum, podendo ser confundido com o
estágio inicial do desenvolvimento de um odontoma. Tem maior incidência em homens, com prevalência
em jovens. Os tumores maiores estão associados com tumefação nos maxilares, tendo como localização
mais comum a região posterior da mandíbula. Radiograficamente apresenta-se como uma lesão
radiotransparente unilocular ou multilocular com margens bem definidas, que podem apresentar-se
esclerosadas. Histologicamente, o tumor pode apresentar-se ou não encapsulado. Este trabalho teve como
objetivo uma revisão de literatura e relatar um caso clínico de fibroma ameloblástico diagnosticado no
Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.
Paciente do gênero feminino, melanoderma, 10 anos de idade, apresentando abaulamento e tumor em região
de ângulo mandibular direito com diâmetro de 5,0 x5,3 x 3,5 cm,crescimento lento,indolor à palpação, sem
processo de secreção ativo. Ao exame radiográfico evidenciou-se imagem radiopaca. Com base nos aspectos
clínicos e radiográficos foram feitas considerações a respeito do diagnóstico diferencial com cisto dentígero
e, principalmente, com ameloblastoma.Para diagnóstico e posterior tratamento foi feita biópsia excisional
do tumor onde o laudo de fibroma ameloblástico foi confirmado. Paciente sob proservação.O Fibroma
Ameloblástico é considerado um tumor misto verdadeiro, caracterizado pela proliferação simultânea dos
tecidos epiteliais e mesenquimal neoplásicos, incomum, podendo ser confundido com o estágio inicial do
desenvolvimento de um odontoma. Tem maior incidência em homens, com prevalência em jovens. Os
tumores maiores estão associados com tumefação nos maxilares, tendo como localização mais comum a
região posterior da mandíbula. Radiograficamente apresenta-se como uma lesão radiotransparente unilocular ou multilocular com margens bem definidas, que podem apresentar-se esclerosadas. Histologicamente,
o tumor pode apresentar-se ou não encapsulado. Este trabalho teve como objetivo uma revisão de literatura
e relatar um caso clínico de fibroma ameloblástico diagnosticado no Serviço de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. Paciente do gênero feminino,
melanoderme, 10 anos de idade, apresentando abaulamento e tumor em região de ângulo mandibular direito
com diâmetro de 5,0x5,3x3,5 cm,crescimento lento,indolor palpação, sem processo de secreção ativo. Ao
exame radiográfico evidenciou-se imagem radiopaca. Com base nos aspectos clínicos e radiográficos foram feitas considerações a respeito do diagnóstico diferencial com cisto dentígero e, principalmente, com
ameloblastoma.Para diagnóstico e posterior tratamento foi feita biópsia excisional do tumor onde o laudo
de fibroma ameloblástico foi confirmado. Paciente sob proservação.
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Os terceiros molares inclusos ou parcialmente erupcionados podem ser removidos de forma profilática,

tendo em vista a probabilidade de uma futura patologia associada a esses dentes, apesar dos baixos registros
de prevalência. Objetivo: Trata-se de uma revisão bibliográfica ampla que discute se a remoção profilática de
terceiros molares impactados diante da evidência científica atual pode infringir os princípios bioéticos da nãomaleficência e beneficência. Foram consultados as bases de dados MEDLINE, Cochrane, LILACS e BBO, a
partir dos descritores: third molar, bioethics and nerve injury, third molar and periodontal and asymptomatic,
third molar and case series, third molar and cross-lover studies, third molar and random allocation, third molar
and double blind method, third molar and single blind, third molar and trouble free, third molar and randomized controlled trial, third and pathological and asymptomatic, third molar and caries and asymptomatic. Os
artigos encontrados foram classificados de acordo com os níveis de evidência científica de 1 a 6. No LILACS
e BBO, nenhum artigo foi selecionado. Já na MEDLINE, 13 artigos estavam de acordo os níveis de evidência
pré-estabelecidos. Não há estudos de qualidade suficiente que afirmem que a remoção profilática dos terceiros
molares é maléfica ou benéfica ao paciente. Portanto, a decisão de indicar ou não a remoção profilática, em
adolescentes e adultos jovens, atenderá a critérios clínicos por parte do profissional.
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A

s fissuras de lábio e palato são deformidades congênitas caracterizadas pela interrupção na continuidade
dos tecidos do lábio superior, rebordo alveolar superior e palato, de forma parcial para cada um destes
elementos. Podem ainda ser unilaterais, bilaterais, ou medianas. Nota-se a existência de aspectos
multifatoriais concomitantes, tais como: hereditariedade, carência alimentar, influências psicológicas,
doenças infecciosas, idade avançada dos genitores, drogas, diabetes materna e fumo. Este trabalho objetiva
relatar a importância do tratamento multidisciplinar, tentando reintegrar estes indivíduos à sociedade. As
crianças com fendas labiopalatais requerem cuidados médicos multidisciplinares extensivos durante o
primeiro ano de vida. Requer da área odontológica os mais altos padrões de saúde bucal possíveis, tanto
na dentição provisória, como na permanente. Logo após o nascimento, implicações estéticas, funcionais
e emocionais se sucedem de forma e intensidade variadas, na dependência principalmente do tipo de
fissura. Os problemas mais comuns nessas crianças são as anomalias dentárias, como: Agenesia dentária,
dentes supranumerários, as condições de higiene destes pacientes, havendo comumente quadros de cárie
e problemas periodontais que, muitas vezes levam a perda do órgão dental. O tratamento é realizado por
uma equipe de diferentes profissionais buscando restabelecer saúde, função e estética.
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A

apicectomia ou apicoplastia, como atualmente é denominada, trata-se de uma cirurgia paraendodôntica
que consiste na ressecção do ápice radicular comprometido em conjunto com a área patológica. Permite
solucionar quadros de patologia dento-apicais, sendo o método efetivo para a maioria dos casos clínicos
nos quais a conservação de dentes por tratamento feito pela via endodôntica não obteve sucesso. O
insucesso no tratamento endodôntico está bastante relacionado à permanência de microorganismos no
delta e ramificações do ápice radicular e sua amputação promoveria a eliminação desses microorganismos.
Assim, a apicectomia é um procedimento que tem por objetivo evitar a re-infecção advinda do canal
radicular para os tecidos periapicais, o que retarda ou mesmo impede a reparação tecidual. A prática nos
revela que inúmeras são as necessidades do uso da apicectomia. Está especialmente indicada quando as
possibilidades de tratamento do canal radicular por meios convencionais foram esgotadas, bem como
para o tratamento de lesões refratárias. Iatrogenias, dificuldades anatômicas e fraturas no terço apical
associada a rarefação óssea são algumas outras indicações.Em relação a técnica cirúrgica, é uma
intervenção relativamente simples, mas que requer formação técnica e ambiente adequado. O presente
trabalho objetiva abordar o assunto mediante apresentação de casos práticos, realizados no Bloco Cirúrgico
da disciplina de Cirurgia II do Curso de Odontologia, a fim de que os profissionais da área absorvam
conhecimento a respeito da técnica para que possam estar hábeis a realiza-la.
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profissionais, os
odontomas são anomalias de desenvolvimento (harmatomas) e representam verdadeiras neoplasias. Em
seu estagio final de desenvolvimento são constituídos por todos os tecidos existentes em um elemento
dentário, havendo formação de esmalte, dentina, cemento e polpa. Dependendo da maneira com que se
organizam estes tecidos, o odontoma é classificado em dois tipos: composto e complexo. O do
tipo composto geralmente ocorre em indivíduos com menos de 20 anos e, na grande maioria dos casos,
associado a um dente permanente não irrompido, apresentando-se mais freqüente na região anterior e na
maxila. É assintomático e seu diagnóstico é realizado através de exame radiográfico, constatando-se,
assim, a presença de diversos dentículos agrupados, com superposição das imagens na radiografia. Neste
caso clínico, realizamos a remoção cirúrgica dos elementos dentários decíduos, do odontoma, como
também o tracionamento duplo dos dentes (23 e 24) inclusos.
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[1171] CISTO DENTÍGERO INFECTADO: RELATO DE CASO.
CRUZ, C.M.S.B.1; MELO, A.R.2; JÚNIOR, R.M.3; QUEIROZ, I.V.4; PINHEIRO,
R.T.A.5; FILHO, D.O.6.
1.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2,3,4,5,6.HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, RECIFE, PE,
BRASIL.
e-mail:ceci_cruz17@hotmail.com

Palavras-chave: CISTO DENTÍGERO; ENUCLEAÇÃO; INFECÇÃO

Cisto dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo da coroa de um
dente incluso, e acredita-se que por acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a
coroa do dente. É o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento compreendendo cerca
de 20% dos cistos maxilares. O cisto dentígero pode infectar-se por associação com um dente parcialmente
irrompido ou pela extensão de uma lesão periodontal ou periapical de um dente adjacente, e resultar em
tumefação e dor. Este trabalho tem por objetivo explanar sobre cisto dentígero infectado, enfatizando
etiologia, quadro clínico e tratamento, relatando caso de paciente que compareceu ao serviço de Emergência
do Hospital da Restauração com quadro de infecção em hemi-face esquerda, apresentando fístula cutânea
com drenagem purulenta persistente há aproximadamente 15 dias. Na radiografia panorâmica, visualizavase o elemento 63, e o elemento 23 em inclusão alta associado a lesão expansiva de aspecto radiográfico
sugestivo de cisto dentígero. Só houve melhora do quadro de clínico de infecção após resultado de
cultura e antibiograma. Foi realizada cirurgia para enucleação do cisto, remoção do canino incluso e
fistulectomia cutânea. Assim, percebe-se a necessidade da familiarização com esta entidade clínica,
destacando a possibilidade de evolução para uma lesão infectada.
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[1010] ENFISEMA SUBCUTÂNEO EM TRAUMA FACIAL.
GOMES DA SILVA, A.L.; OLIVEIRA NETO, J.P.; REZENDE, Q.; ANTUNES, A.A.;
SILVA, E.D.O.; CAMPOS, G.J.L.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO FOP/UPE, CAMARAGIBE,
PE, BRASIL.
e-mail:anddrelg@ig.com.br

Palavras-chave: ENFISEMA SUBCUTÂNEO; TRAUMA; ANTIBIOTICOTERAPIA

O enfisema subcutâneo consiste na presença de ar ou gás no tecido subcutâneo do corpo, podendo
ocorrer em conseqüência de trauma fechado ou penetrante, infecção de tecidos moles ou outras condições
que criam um gradiente de pressão intra-alveolar e intersticial perivascular. O diagnóstico deve ser feito
principalmente pela demonstração de crepitação dos tecidos moles quando palpados, sendo confirmado
pelo exame radiológico (raios-X simples e tomografia computadorizada). É necessária a redução precoce
das fraturas faciais e a sutura dos tecidos moles lacerados, contribuindo para minimizar a extensão do
enfisema e rapidamente reduzir a contaminação bacteriana dos tecidos. A antibioticoterapia profilática é
recomendada devido a uma presumida contaminação bacteriana através de locais de fraturas e lacerações
de tecidos moles e complicações sépticas. Paciente vítima de queda da própria altura, apresentando-se
consciente, orientado, eupnéico, normocorado, isocórico, acianótico, afebril, deambulando, estado geral
bom. Ao exame físico observou-se edema com presença de enfisema subcutâneo em regiões: periorbital
bilateral, frontal, parietal bilateral, geniana bilateral, submandibular bilateral, sublingual, cervical e
torácica. O objetivo é descrever a abordagem do paciente portador de enfisema subcutâneo em trauma
facial e discutir a forma de tratamento, contribuindo para a prática dos Cirurgiões Bucomaxilofacial.
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[1180] FRENECTOMIA LINGUAL EM PACIENTE INFANTIL: RELATO DE CASO.
RODRIGUES DE MELO SILVA, P.F.1; OLIVEIRA FILHO, J.J.2; CARVALHO NETO, L.G.3.
1.COESP, SÃO JOÃO, PE, BRASIL; 2,3.UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:janduhyof@hotmail.com

Palavras-chave: FREIO LINGUAL; CIRURGIA; INFANTIL

O

objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma criança, de 10 anos, leucoderma (I. D.),
portador de freio lingual curto que procurou atendimento na Faculdade de Odontologia da UEPB
apresentando grande dificuldade na fala e limitações nos movimentos da língua. O freio lingual tem por
característica principal limitar e manter a língua junto ao assoalho bucal. Nos casos onde o freio é
patológico, chamamos de freio lingual curto. Geralmente a cirurgia é realizada em pacientes infantis
(mis indicado) e raros são os casos realizados em idade adulta. Foi realizada anamnese e exame clínico
intra e extrabucal. A cirurgia, foi realizada na clínica da FO/UEPB, os seguintes procedimentos foram
realizados: anestesia local, incisão, divulsão de músculos e tecidos e sutura. O paciente foi medicado,
recomendou-se exercícios e oito dias após o mesmo compareceu a clínica da FO/UEPB pra remoção da
sutura. Findo este período o paciente retornou e verificou-se um processo cicatricial considerado excelente.
Este tipo de cirurgia, além de possibilitar a dignidade e reintegrar socialmente os portadores de freio
lingual curto garante o aumento de sua auto-estima e consequentemente de sua qualidade de vida.
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[229] MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE CÁRIE – REVISÃO DE LITERATURA.
JESUS, F.A.P.S.; SANTOS, R.F.; PROFESSOR, M.C.; SOUZA, C.S.; SANTOS, A.Q.V.;
GOIS, A.M.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:fabiolapaes@oi.com.br
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[330] REANATOMIZAÇÃO DE CONÓIDES BILATERAIS COM RESINA COMPOSTA
E HARMONIZAÇÃO DO SORRISO: RELATO DE CASO.
VIANNA, J.N.1; MELO, K.K.C.2; SILVA, A.L.3; MENEZES, M.R.A.4.
1,2,4.UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FACULDADE
DE ODONTOLOGIA DO RECIFE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nunesvianna@hotmail.com

Palavras-chave: CÁRIE; NOVAS TÉCNICAS; DIAGNÓSTICO DE CÁRIE

Nos últimos anos, houve uma diminuição na incidência de cárie e progressão da doença, quando
comparados os levantamentos epidemiológicos anteriores. Uma mudança no padrão de desenvolvimento
da patologia resultou dessa alteração, a qual deveria se expandir para a clínica odontológica, no sentido
de que os profissionais não mais se limitassem à pesquisa de cavitações e, conseqüentemente, criassem
novas e mais eficientes políticas de saúde e prevenção. Barros (2001) sugere que o diagnóstico da doença
em estágios iniciais possibilita um tratamento mais fácil, menos invasivo e de menor custo. Válidas são,
portanto, as tentativas de estudo de novas técnicas para o diagnóstico de cárie que visem a observar a
patologia em sua forma incipiente. Sabe-se que existem vários métodos de diagnóstico de cárie descritos
na literatura, porém, na prática odontológica, o espelho bucal e a sonda exploradora ainda têm ocupado
lugar de destaque. Mialhe (2005) verificou, em sua pesquisa, que grande parte dos cirurgiões-dentistas
não conhece a maioria das novas tecnologias e métodos auxiliares para o diagnóstico da doença. O
objetivo do presente estudo é realizar uma revisão de literatura acerca dos métodos de diagnóstico de
cárie, analisar suas possíveis associações, expor suas vantagens e desvantagens, e mostrar a importância
de conhecer novas formas de exame para que se possa chegar a um correto diagnóstico.
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[535] UTILIZAÇÃO DO DIAGODENT EM PACIENTES GESTANTES E INFANTIS.
ALBUQUERQUE, A.F.; MENEZES, M.R.A.; OLIVEIRA, M.F.; GERBI, M.E.M.M.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO/ FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:manda_farias@hotmail.com

Palavras-chave: DIAGNODENT; PACIENTES GESTANTES; PACIENTES INFANTIS

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
fluorescente 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 crianças (estas apresentam mais células radiossensíveis).
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[297] AVALIAÇÃO “IN VITRO” DO SELAMENTO MARGINAL DE 3 SISTEMAS ADESIVOS APÓS IRRIGAÇÃO DA DENTINA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5%.
LIRA, N.S.; MOREIRA, R.A.L.; MELO, R.T.; ALVES, M.V.; SÁ RODRIGUES, V.M.;
FERRAZ, N.M.P.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:neliaodonto2003@hotmail.com

Palavras-chave: ADESIVOS DENTINÁRIOS; HIPOCLORITO DE SÓDIO; INFILTRAÇÃO
DENTINÁRIA

O

objetivo deste trabalho foi avaliar “in vitro” o selamento marginal de três sistemas adesivos após
irrigação da dentina com solução de hipoclorito de sódio a 5%, simulando um tratamento endodôntico.
Foram selecionados 90 dentes bovinos que, após a irrigação, receberam restaurações com resina Z-250,
sendo divididos aleatoriamente em: 1 (Single Bond – controle / sem NaOCl); 1A (Single Bond / NaOCl
– 15 minutos); 1B (Single Bond / NaOCl – 30 minutos); 1C (Single Bond / NaOCl – 45 minutos); 2
(Adper Prompt – controle / sem NaOCl); 2A (Adper Prompt / NaOCl – 15 minutos); 2B (Adper Prompt
/ NaOCl – 30 minutos); 2C (Adper Prompt / NaOCl – 45 minutos); 3 (Clearfil SE Bond – controle / sem
NaOCl); 3A (Clearfill SE Bond / NaOCl – 15 minutos); 3B (Clearfill SE Bond / NaOCl – 30 minutos) e
3C (Clearfill SE Bond / NaOCl – 45 minutos). Após restaurados, os dentes foram armazenados em
solução fisiológica de NaCl 0,9% (5ºC), submetidos a 150 ciclos (5 a 55°C ±2ºC – 30 segundos),
impermeabilizados e imersos em fucsina básica (0,5%) durante 24 horas. Os dentes foram seccionados e
analisados (em lupa estereoscópica de 40X) por 3 examinadores e os dados submetidos aos testes
estatísticos de Kruskal-Wallis (5%). Os resultados mostraram que: o hipoclorito de sódio a 5% interferiu
no selamento marginal dos sistemas adesivos estudados; o tempo de irrigação interferiu no selamento
marginal dos sistemas adesivos Adper Prompt e Clearfil SE Bond.
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[298] INFLUÊNCIA DAS FIBRAS DE VIDRO COMO REFORÇO EM COMPÓSITOS DIRETOS, NO GRAU DE MICROINFILTRAÇÃO CERVICAL.
FERRAZ, N.M.P.; LIRA, N.S.; MAZOLI, S.H.; MOREIRA, R.A.L.; LÔBO, J.S.; SILVA, R.B.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:neliaodonto2003@hotmail.com

Palavras-chave: MICROINFILTRAÇÃO; RESINA COMPOSTA; FIBRA DE VIDRO

O

presente trabalho teve por objetivo avaliar in vitro o grau de microinfiltração cervical, em restaurações
classe II com resina composta reforçada internamente com tiras de fibra de vidro pré- fabricadas, a fim
de reduzir ou ate evitar o processo de microinfiltração . Neste estudo foram utilizados 20 molares humanos
hígidos, sendo confeccionadas 2 cavidades classe II (Slot Vertical), com envolvimento das faces mesial
e distal, totalizando 40 restaurações em resina composta VIVADENT da Ivoclar, intercalando camadas
de fibras de vidro Interlig da Angelus. Os 20 elementos dentários foram divididos em 04 grupos: Grupo
sem fibra, G2 – com uma camada, G3- com duas e o G4 com três camadas. Após restaurados foram
impermeabilizados e imersos em corante Azul de Metileno por 24 horas, em seguida lavados em água
corrente por 2 horas. Foram seccionados e observados em microscópio 40x, sendo os resultados obtidos
encaminhados para análise estatística,através do teste de Kruskal-Wallis (p<0,05).Foi encontrado que os
graus 0 (72,5%) e os demais graus tiveram freqüências que variaram de 5,0% (Grau 3) até 12,5% (Grau
2); o grupo 1 foi o que apresentou a pior performance por apresentar o menor percentual (40,0%) de
avaliações atribuídas para o grau 0 e maior soma para os graus 2 e 3 (40,0%) e o grupo 3 foi o que
apresentou a melhor performance desde que este grupo apresentou 90,0% das avaliações atribuídas para
o grau 0 e 10,0% de avaliações para o grau 1.O Grupo 3 foi o que teve melhor performance frente a
microinfiltração, visto que apresentou apenas uma restauração com o grau 1, porém o uso das fibras de
vidro, não dispensam a cautela e o cuidado durante o processo de restauração que devem ser respeitados
para que se alcance o sucesso almejado.

100

Palavras-chave: SORRISO; RESINA COMPOSTA; HARMONIA

A

estética sempre foi uma grande preocupação em odontologia e tem despertado cada vez mais os pacientes
na busca de um sorriso belo, harmônico e agradável, e que proporcione bem estar físico e mental. Dentre
muitos problemas estéticos, temos os incisivos conóides, que acometem cerca de 1,03% da população,
incidindo em ambos os lados da arcada, sendo normalmente acometidos os laterais superiores,
unilateralmente, e em pessoas do sexo feminino. O desenvolvimento de novos materiais e técnicas têm
possibilitado a resolução desses casos com sucesso, que pode ser conseguida através da confecção de
coroas totais e/ou facetas de porcelana ou ainda a utilização de resinas compostas. O emprego de resinas
compostas apresenta várias vantagens, não necessitando de desgastes prévios, e ainda a conservação da
estrutura dental, a reversibilidade do procedimento, menor custo para o paciente, menor tempo de tratamento,
e na possibilidade de fraturas, adição incremental ou remoção do material. O presente trabalho visa relatar
um caso de transformação estética em incisivos laterais superiores conóides bilaterais, à base de resina
composta, que por apresentar diastemas associados foram feitos também ajustes em incisivos centrais e
caninos que também passaram por recontorno para permitir um sorriso ainda mais agradável. Por fim,
conclui-se é possível minimizar o problema estético por meio de técnicas simples e conservadoras.
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[481] MÉTODOS PARA RESTAURAÇÕES COMPLEXAS EM AMÁLGAMA.
DUARTE FILHO, E.S.D.; SANTOS, D.F.S.; COUTO FILHO, P.J.C.; ALMEIDA FILHO,
J.E.S.; GUIMARÃES, F.F.; DONATO, L.M.A.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:eduardosergio84@gmail.com

Palavras-chave: RESTAURAÇÃO DENTÁRIA PERMANENTE; AMÁLGAMA DENTÁRIO; PINOS
DENTÁRIOS

Com a prática clínica de “retenções adicionais” para o uso da liga de amálgama, pode-se afirmar que as
indicações para uma restauração com este material não estão mais restritas aos preparos com até 1/3 de
envolvimento da distância intercuspídea, sendo também englobados casos com significante extensão de
perda dentária (como classes II complexas). O presente estudo, realizado através de revisão literária em
livros e artigos científicos, objetiva ressaltar a aplicabilidade do amálgama em procedimentos restauradores
complexos enfocando as principais formas de empregá-lo. O uso de pinos cimentados é opção majoritária
para dentes amplamente destruídos tratados endodonticamente; a aplicação de pinos rosqueados e de
canaletas curvas em dentina proporcionam retenção ao amálgama com um mínimo desgaste a ser realizado;
a confecção de “amalgapins”, procedimento de simples execução, não provoca estresse na dentina; já o
amálgama aderido proporciona a minimização de microinfiltração marginal e cáries secundárias, além
de reforçar a estrutura dentária. Estudos corroboram que, em relação às restaurações diretas em dentes
amplamente destruídos, o amálgama auxiliado por artifícios retentores constitui-se como o material
restaurador de eleição; tal fato somente amplia a escolha pelo emprego deste material nestes preparos, já
que uma adequada restauração em amálgama apresenta elevada adaptação, resistência e longevidade.
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[507] REABSORÇÃO RADICULAR: UM RISCO DO CLAREAMENTO DENTAL
INTERNO.
RAMALHO, R.A.L.; DUARTE, S.M.X.; FOLHA, M.C.; SANTOS, N.R.S.;
GUIMARÃES, R.M.P.; PONTES, M.M.A.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:rafael_azevedolima@yahoo.com.br

Palavras-chave: CLAREAMENTO INTERNO; REABSORÇÃO RADICULAR; TRATAMENTO ESTÉTICO CONSERVADOR

O

clareamento dental interno tem sido uma alternativa conservadora para a restauração estética em dentes
despolpados, escurecidos e manchados, desde 1877 com Chapple. Porém, o procedimento clareador passou
a ganhar maior projeção na odontologia com Nutting e Poe na década de 60, em trabalhos com os peróxidos.
O grande \”boom\” foi dado no começo da década de 90 quando, com um marketing mais agressivo, tornou
o clareamento dental um grande mercado para os dentistas e indústrias de materiais odontológicos. A
reabsorçäo radicular é um risco do clareamento dental interno que pode acontecer até sete anos após o
tratamento. A difusão do agente clareador via canalículos dentinários até os tecidos periodontais pode
desencadear uma reação inflamatória que provoca reabsorção da raiz, limitando-se à região cervical ou
abrangendo áreas maiores. Esse risco se deve a vários fatores como: ph dos agentes clareadores, alteração
morfológicas das estruturas mineralizadas e ao tipo de junção amelocementária. O objetivo deste trabalho
é esclarecer o dentista dos riscos de uma reabsorção radicular e de que maneira deve agir para minimizá-lo,
intensificar o protocolo clínico ideal e qual agente clareador que pode ser utilizado. É importante que o
profissional esteja preparado pra executar um bom trabalho, conhecendo os materiais e as técnicas do
clareamento interno para que, assim, evite a ocorrência da reabsorção radicular.
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[529] HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA – UMA REVISÃO DE LITERATURA.
MATIAS, M.N.A.; ESTIMA, D.C.C.; SILVA, C.H.V.; MENEZES FILHO, P.F.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:noelhyaangelo@yahoo.com.br

Palavras-chave: SENSIBILIDADE DE DENTINA; DOR; DENTE

A hipersensibilidade (hiperestesia) dentinária é caracterizada por dor de curta duração, aguda e súbita
sugerida pela exposição dentinária em resposta a estímulos térmicos, evaporativos, táteis, osmóticos ou
químicos que não pode ser atribuída a nenhuma outra forma de defeito ou patologia dental podendo ser
confundida com outras condições dentárias que causam sintomas similares. Algumas vezes o paciente
consegue localizar o ponto exato onde a dor tem origem. Outras vezes ele não tem a menor idéia de onde
ela provém, parecendo tratar-se de outra patologia. A etiologia é multifatorial podendo levar à exposição
dos túbulos dentinários: escovação inadequada, interferências oclusais, uso de abrasivos ou erosão por
dietas ácidas, técnica incorreta de preparo cavitário e/ou do método restaurador, terapia periodontal,
contaminação bacteriana, recessão gengival, entre outros O objetivo deste trabalho será enfatizar, através
de uma revisão de literatura, os diversos aspectos relacionados com a hipersensibilidade dentinária:
aspectos clínicos, etiologia, mecanismo de desencadeamento, bem como os tipos de tratamentos e a
efetividade dos mesmos.
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[551] ANÁLISE DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE TRÊS CIMENTOS
UTILIZADOS NA CIMENTAÇÃO DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS.
JESUS, F.A.P.S.; SANTOS, R.F.; SANTOS, R.P.M.; PROFESSOR, M.C.; CRUZ, G.A.;
SOUZA, C.S.
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e-mail:fabiolapaes@oi.com.br

Palavras-chave: CIMENTAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS; RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO; CIMENTOS

O

objetivo do presente trabalho foi analisar a resistência ao cisalhamento dos cimentos de ionômero de
vidro Vitremer e Fuji Ortho LC e da resina composta Concise, na cimentação de bráquetes ortodônticos.
Foram utilizados 40 incisivos bovinos, sendo armazenados inicialmente em Cloramina T a 1%. Os dentes
tiveram suas raízes seccionadas em torno de alta rotação e após uma profilaxia inicial passaram, então, a
ser armazenados em água deionizada. As coroas foram incluídas em resina epóxica, para confecção dos
corpos de prova. Previamente à colagem dos bráquetes, foi realizada profilaxia na face vestibular das
coroas, com pedra pomes-água e escova de Robbinson em motor de baixa rotação. Após a colagem dos
bráquetes, os corpos de prova foram armazenados, novamente, em água deionizada, por um período de
24 horas, quando então foram realizados os ensaios em máquina de ensaios Kratos. Os resultados foram
submetidos à análise estatística, o que permitiu concluir que: todos os cimentos atingiram valores aceitáveis
à prática ortodôntica; com exceção dos grupos Vitremer sem ácido x Vitremer com ácido, houve diferença
estatística entre todos os outros grupos.
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A obtenção da excelência estética pode ser uma tarefa árdua, ainda que o profissional seja habilidoso e
conte com materiais e técnicas restauradoras de última geração. O presente trabalho trata de clareamento
de dentes vitais em sessão única e sem utilização de agentes ativadores do produto e objetiva apresentar
um caso clínico de clareamento de dentes vitais em consultório, utilizando um agente clareador à base de
peróxido de hidrogênio a 35% (WHITENESS HP MAX-FGM), em uma só sessão clínica e sem o uso de
agentes ativadores. Primeiramente foi realizada profilaxia com pedra pomes, registro fotográfico da cor
inicial, isolamento relativo com o auxílio do abridor de boca de fotografia e aplicação de uma barreira
gengival fotopolimerizável. Foram realizadas duas aplicações de 15 minutos para arcada superior e três
aplicações do mesmo tempo para a arcada inferior. Ao final do tratamento clareador, ainda na mesma
sessão clínica, procedeu-se a aplicação tópica de flúor, objetivando diminuir a sensibilidade, bem como
estabilizar o efeito do clareamento. Com esta técnica observou-se um resultado estético bastante agradável,
dando ao paciente uma grande satisfação, além de proporcionar um tempo clínico bastante reduzido e
ainda sem a necessidade da utilização de equipamentos adicionais.
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A moda é um fenômeno que as pessoas impõem as outras para que se relacionem com a mesma forma,
sem que ninguém, de uma mesma sociedade, fuja dos padrões pré-estabelecidos no momento. O sorriso,
para muitos, é a principal forma de se apresentar à sociedade. O apelo estético para que as pessoas
tenham sorrisos cada vez mais brancos culmina com uma grande força que a mídia nos coloca no cotidiano.
Existem vários tipos de produtos, técnicas, que clareiam os dentes vitais e também os não vitais. Nosso
trabalho tem por objetivo mostrar uma seqüência clínica de um clareamento pela técnica imediata, no
consultório odontológico, onde foi utilizado o peróxido de hidrogênio a 35% em ambos os arcos com o
auxílio de barreira gengival fotoativada (Top Dan) e após a finalização do processo de clareamento foi
aplicado um desensibilizante para controlar a sensibilidade pós-técnica. Evidenciaremos o processo em
que se dá o clareamento, assim como, suas vantagens e desvantagens, bem como relatar o resultado final
satisfatório do procedimento
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A melhoria das propriedades físico-mecânicas para tornar a Resina Composta um substituto para o
amálgama, tem sido alvo constante de pesquisas. A crescente demanda estética no consultório odontológico,
onde o desejo do branco dos dentes naturais ocupou o lugar do amarelo do ouro em dentes posteriores,
coincide com o surgimento de uma gama variada de novos materiais e técnicas. Embora a resina composta
apresente propriedades de trabalho e cor similar à estrutura dental, ela ainda possui uma grande
desvantagem, pois não promove um hermético selamento marginal e, portanto, permite que ocorra a
microinfiltração. A configuração cavitária e a contração de polimerização das resinas compostas têm
sido apontadas como fatores que podem influenciar a interface adesiva levando à falha no selamento
marginal, o que afeta clinicamente o trabalho desenvolvendo a ocorrência de sensibilidade pós-operatória,
cáries secundárias, manchamento das restaurações e patologias pulpares. Sendo este um problema que
aparece constantemente em pacientes que possuem restauração em resina composta, torna-se muito
importante a execução deste estudo, pois a Odontologia necessita de alternativas para minimizar ou até
mesmo acabar com o problema da microinfiltração marginal
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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, mas principalmente entre os incisivos
centrais superiores. Os espaços entre os dentes são muito comum por hereditariedade, contudo, eles
também podem ser causados por hábitos, tais como empurrar com a língua ou por um movimento anormal
de deglutição. A presença dos mesmos é fator de descontentamento nos pacientes tanto em relação à
estética quanto à fonética. O tratamento multidisciplinar aliado ao desenvolvimento de novas técnicas e
materiais restauradores diretos têm possibilitado o restabelecimento da forma e contorno dos dentes. As
modalidades de tratamento tradicionais para a correção de diastemas incluem procedimentos restauradores,
cirúrgicos, periodontais, ortodônticos e/ ou protéticos. Neste caso clínico de uma paciente do sexo feminino,
32 anos, o tratamento de escolha para fechamento do diastema foi a combinação entre Ortodontia e
Dentística Restauradora, cujo objetivo foi auxiliar a finalização ortodôntica, utilizando-se de artifícios
da Odontologia Estética, com reanatomização dentária dos elementos ântero-superiores devolvendo harmonia estética e funcional. Desta forma, o caso ilustra a importância do diagnóstico e planejamento
reabilitador, destacando o papel fundamental dos dentes na composição estética da face.
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A maioria dos procedimentos restauradores envolve o substrato dentinário, morfologicamente mais
heterogêneo e fisiologicamente mais dinâmico que o esmalte. As fibras colágenas presentes neste substrato
podem perder sua estrutura original e se tornarem desnaturadas durante a preparação da cavidade e o
condicionamento ácido, o que diminuiria as propriedades mecânicas e prejudicaria a durabilidade da
união resina/dentina. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura a respeito do emprego
dos agentes desproteinizantes e antioxidantes nos procedimentos de união dentinária. Devido às
dificuldades clínicas estabelecidas durante procedimento adesivo, tem sido propostas alternativas para
minimizar a sensibilidade desta técnica, a desproteinização. Sendo que à presença de radicais livres
residuais do hipoclorito de sódio na dentina proporciona uma polimerização incompleta da resina
composta, por isso, se faz necessária à ação de um agente antioxidante, que poderá ajudar a neutralizar e
reverter os efeitos adversos do agente desproteinizante. Diante do exposto pôde-se concluir que a utilização
destes agentes ainda requer a realização de um maior número de pesquisas laboratoriais e clínicas, embora
a maioria dos resultados tenha mostrado a diminuição da sensibilidade da técnica adesiva, o que favorece
a longevidade do procedimento restaurador e a promoção de saúde.
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O

A pulpotomia consiste na exérese da polpa coronária parcial ou totalmente afetada por diferentes causas,

aparelho emissor de luz hálogena é o mais popular entre os profissionais, por sua efetividade comprovada
e baixo custo, mesmo com desvantagens como emissão de calor e amplo espectro de comprimento de onda,
desnecessário à cura das resinas compostas. A partir disto, buscou-se o desenvolvimento de novas tecnologias,
sendo lançado o LED, unidade fotoiniciadora capaz de produzir luz em comprimento de onda mais específico
para a polimerização da resina, com mínimo aquecimento. Este estudo objetivou comparar, in vitro, a
infiltração marginal em restaurações polimerizada por luz halógena ou LED, durante 20, 40 ou 60 segundos.
Foram utilizados 30 pré-molares humanos, nos quais foram feitas cavidades classe V nas faces vestibular e
lingual, com alta rotação. As restaurações (resina Filtek Supreme), foram fotopolimerizadas da seguinte
forma: G1: luz halógena por 20 s; G2: LED por 20 s; G3: luz halógena por 40 s; G4: LED por 40 s; G5: luz
halógena por 60 s; G6: LED por 60 s. Os dentes restaurados foram termociclados, imersos em Fucsina e
avaliados através de lupa estereoscópica. A partir do teste de Kruskall-Wallis, pôde-se constatar que não
houve diferença estatística significante nos graus de infiltração, entre os seis grupos. Logo, foi possível
concluir que os sistemas de luz halógena e LED apresentaram desempenhos semelhantes com relação à
microinfiltração marginal, independente do tempo utilizado.
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mantendo a polpa radicular histologicamente normal e idealmente protegida por uma camada de dentina
neoformada. Trata-se de uma técnica bastante antiga que foi objeto de modificações com o passar do
tempo, passando a ser bem aceita com o uso do hidróxido de cálcio nas proteções pulpares diretas É um
método muito indicada em saúde pública como alternativa para casos de indicação de tratamentos
endodônticos ou exodontias em dentes com polpa viva. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso
clinico de uma paciente 16 anos, sexo feminino, melanoderma que compareceu a Clínica de Dentística I
da UFPB com grande lesão de cárie no elemento dentário 46. Ao exame clínico, observou-se uma ampla
lesão cariosa com comprometimento das faces oclusal, mesial e parte lingual; o teste térmico foi realizado
com resposta positiva; ao exame radiográfico constatou-se uma imagem radiolúcida sugerindo cavidade
profunda e comprometimento da polpa coronária. Diante de tal situação optou-se por tal técnica, sendo
um procedimento que não requer investimento alto e resulta numa boa margem de sucesso, além de ser
de fácil execução, constituindo-se hoje um tratamento definitivo de grande importância.
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A prática da Odontologia Restauradora possui íntima relação com a saúde periodontal e endodôntica.

O amálgama é o material restaurador mais utilizado em todo o mundo, devido a seu desempenho clínico

As doença do periodonto e da polpa, sem tratamento, podem comprometer o sucesso da terapia
restauradora. Para se obter êxito em uma restauração, o clínico deve associar as diversas especialidades
odontológicas, no caso Periodontia e a Endodontia. Objetivou-se apresentar um caso clínico de uma
jovem que se queixava de grande sensibilidade nos elementos 11 e 21. Ao exame clínico, observou-se
presença de lesões cariosas extensas com envolvimento do espaço biológico. Após exame radiográfico,
ficou confirmada a progressão da patologia, atingindo o tecido pulpar. Para resolução do caso, foi necessária
a integração da Dentística, Periodontia e Endodontia. A paciente foi submetida ao tratamento endodôntico
do elemento 21, aumento de coroa clínica da área referente aos quatro incisivos possibilitando a execução
do trabalho. Na sequência, foram realizadas restaurações estéticas com o auxílio da técnica da guia de
silicona, confeccionada a partir do modelo de estudo previamente reanatomizado, para facilitar a
reconstrução de dentes com grande destruição coronária. Foi alcançado o aspecto anatômico original,
devolvendo estética e auto estima ao paciente. Conclui-se, pois, que a associação das especialidades foi
fundamental para a devolução da estética do caso em questão.

satisfatório. Para suprir algumas limitações, como a falta de aderência ao tecido dentário e necessidade
de retenções adicionais, faz-se uso da técnica do amálgama adesivo, na qual se combinam as boas
propriedades do material com os princípios de preservação dental e as técnicas adesivas, em que se
promove a adesão do amálgama pelo uso de um material adesivo específico para tal finalidade. Este
procedimento é uma técnica efetiva, com excelente aplicabilidade clínica, permitindo uma maior retenção,
reforço da estrutura dental enfraquecida, e um preparo cavitário mais conservador, além de reduzir a
microinfiltração e selar os túbulos dentinários. O objetivo deste estudo é apresentar alguns casos clínicos
realizados no III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI, em que foram executadas
restaurações de amálgama com agentes intermediários para estabelecimento da união entre material
restaurador e dente (sistema adesivo quimicamente ativado, cimento resinoso e cimento de ionômero de
vidro), revisando a literatura sobre as principais características, e algumas considerações de interesse
sobre cada modalidade da técnica.
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As restaurações em dentes anteriores visam devolver aos elementos comprometidos por cárie, fratura,
ou alteração de cor, características de normalidade morfológica e funcional. Os dentes naturais e os
materiais restauradores respondem de maneiras diferentes mediante variada exposição luminosa a que
estamos submetidos – como luz solar, lâmpadas fluorescentes, flashes fotográficos ou luzes negras -,
denunciando muitas vezes restaurações estéticas anteriores. Um fenômeno óptico bastante discutido
atualmente é a fluorescência, que é caracterizada pela emissão de luminosidade, através da absorção de
ondas de curto comprimento de onda e liberação de fótons. A intensidade e a escala dos comprimentos de
onda emitidos variam de acordo com a composição dos objetos expostos. Para a obtenção de uma total
integração e excelência estética, é necessário conhecimento sobre o comportamento óptico dos tecidos
dentários e dos materiais restauradores que serão utilizados, submetidos as mais variadas fontes de luz.
O presente trabalho discutirá a real importância da fluorescência nas restaurações estéticas anteriores,
levando em consideração a composição dos materiais empregados (resinas híbridas, microhíbridas,
microparticuladas e nanoparticuladas), a influência das várias fontes de luz, através da observação deste
fenômeno em corpos de prova confeccionados com diversos materiais.
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O

uso do laser como alternativa de tratamento na odontologia projeta grandes mudanças nos métodos
tradicionais de tratamento. Sendo uma forma de energia não-ionizante, a radiação laser não é invasiva e
mostra-se muito bem tolerada pelos tecidos além de ser uma terapia não-térmica, indolor e asséptica. A
disfunção temporomandibular é um termo utilizado para descrever os distúrbios que envolvem a articulação
temporomandibular, musculatura mastigatória e estruturas associadas, isoladamente ou não, cujo sintoma
mais freqüente é a dor. O laser de baixa potência é utilizado principalmente como auxiliar no reparo
tecidual, para a diminuição da dor, do desconforto, da inflamação da articulação e musculatura associada,
na melhora da função mandibular e atua de forma significativa na velocidade da cura. Produz efeito
biológico em nível celular, promovendo a estimulação seletiva das mitocôndrias e provocando um incremento no metabolismo celular. A dosimetria varia de 1,5 a 2,5 J/cm2 por ponto, sendo os pontos anterior,
superior e inferior externos. O ponto posterior será intra-auricular (na região do meato acústico externo)
e terá a dosimetria ligeiramente aumentada. A proposta é apresentar a avaliação da eficácia do tratamento
a laser de baixa intensidade na redução ou eliminação da sintomatologia dolorosa de pacientes portadores
de disfunções temporomandibulares.
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O

bruxismo é um hábito parafuncional de etiologia muito discutida e prevalência crescente nos dias de
hoje. A maioria dos autores concorda que pode haver uma etiologia dupla de estresse emocional e
interferências oclusais, que irão refletir na articulação Temporo-mandibular. Sua principal manifestação
clínica é o desgaste dentário anormal e progressivo. Para o restabelecimento da estética (reanatomização
dos elementos dentários atingidos, aumento de coroa clínica) e funcional (restabelecimento da guia anterior de oclusão) a integração entre dentística e periodontia, entre outras especialidades, tem se mostrado
uma alternativa bastante interessante por serem de fácil execução e apresentarem baixo custo, entre as
várias opções de tratamento. Contrastando dos demais por não ter carater apenas curativo. Este trabalho
relata um caso clínico de uma paciente jovem portadora de bruxismo que compareceu a clinica de dentistica
3 da Ufpe e as manobras clínicas necessárias para obtenção de sucesso no tratamento.
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O clareamento de dentes vitais e não vitais passou a ser amplamente divulgado e extensamente aplicado
na prática odontológica nas últimas décadas em consonância com os múltiplos usos de biomateriais na
odontologia. O universo de agentes para clareamento de dentes se amplia dia-a-dia sendo que cada grupo
de materiais tem um protocolo e uma finalidade de uso particulares. É fundamental para o clínico o
conhecimento sobre os componentes tóxicos presentes nas formulações dos agentes clareadores, bem
como os possíveis riscos que os pacientes correm quando da realização do clareamento dentário, mais
especificamente sobre as estruturas dentais, periodonto e materiais restauradores. É indispensável também
a determinação da etiologia da alteração da cor para que se possa estabelecer um prognóstico e um
adequado plano de tratamento. O objetivo deste trabalho é mostrar que apesar das limitações e dos
possíveis riscos envolvidos nos procedimentos clareadores, se seguidos as indicações específicas, a técnica
de clareamento e o agente clareador, que deve ter as características de biofuncionalidade, e que sejam
observados os pré-requisitos essenciais à aplicação de cada técnica seguindo um protocolo clínico ordenado
e orientado, os riscos serão minimizados e controlados.
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A

rtrite Reumatóide (AR) é uma doença crônica, sistêmica, auto-imune, não supurativa do tecido
conjuntivo, de causa desconhecida. A característica principal é a inflamação articular progressiva, com
caráter simétrico, persistente, iniciando pelas articulações periféricas; no entanto, há casos em que outros
órgãos são comprometidos.É mais comum em mulheres entre 30 e 50 anos de idade, mas também pode
comprometer homens e crianças. Não se conhece a causa da AR e pensa-se que há um somatório de
vários estímulos com defeitos de origem genética no sistema imune, desencadeando respostas
inflamatórias. A persistência dos estímulos ou a incapacidade do sistema imune em controlar a inflamação
levam a cronicidade da doença. A membrana sinovial prolifera e libera enzimas produzidas por células
localmente. Tanto a invasão da membrana sinovial como as ações das enzimas provocam destruição das
estruturas articulares (cartilagem e ossos vizinhos) e junta-articulares (tendões e ligamentos). Neste
trabalho relataremos o caso clínico de uma mulher de 43 anos com AR onde os sintomas na ATM eram
bastante evidentes. O diagnóstico foi feito com base clínica, laboratorial e por cintilografia óssea. Hoje
o caso clínico está sob controle por meio de droga modificadora de doença e reabilitação funcional por
meio de exercícios e placa estabilizadora num trabalho conjunto entre cirurgões dentistas e reumatologistas.
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[903] ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E
SINTOMATOLOGIA DE PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.
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Palavras-chave: DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR; DOR OROFACIAL; PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO

As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) são consideradas um conjunto de distúrbios articulares
e/ou musculares na região orofacial caracterizadas principalmente pela dor, sensibilidade à palpação,
ruídos das articulações e irregularidades no movimento mandibular. Objetivou-se evidenciar o perfil
sócio-demográfico de pacientes portadores de Disfunção Temporomandibular (DTM) e relacioná-lo às
variáveis de sintomatologia. Foram analisados os prontuários de 243 pacientes portadores de DTM,
atendidos no Serviço de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual
da Paraíba, agrupados de acordo com a faixa etária. As variáveis estudadas foram sexo, faixa etária,
renda familiar mensal, encaminhamento profissional, sintomatologia e diagnóstico imediato baseado no
Índice Anamnésico DMF. Dos pacientes avaliados, 84,0% foram do sexo feminino, com predominância
da faixa etária de 19 a 60 anos (79,3%). A renda familiar mensal mais freqüente foi de um salário mínimo
(39,5%). O encaminhamento foi feito, na maioria, por cirurgiões-dentistas (53,5%).A queixa principal,
mais prevalente foi dor na articulação temporomandibular (37,4%) dos casos. Pelo Índice Anamnésico
DMF,a maioria (52,7%) apresentavam DTM leve. De acordo com os resultados conclui-se que pode
existir relação entre os aspectos socio-demográficos e a presença de DTM nos pacientes examinados.

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – jan. 2008

P-337
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O bruxismo é uma atividade parafuncional do sistema mastigatório que inclui apertar ou ranger os
dentes ocorrendo quase inteiramente em nível subconsciente, onde os mecanismos de proteção neuromuscular estão ausentes, o que pode acarretar danos ao sistema mastigatório e desordens
temporomandibulares. O hábito pode originar-se por fatores sistêmicos, psicológicos, ocupacionais
(hábitos de morder objetos, sucção do polegar, etc) e oclusais. O bruxismo na infância altera o crescimento
craniofacial, a dimensão vertical, o que contribui para instalação de falsa classe III, acelera a rizólise de
dentes decíduos e modifica a cronologia de erupção dos permanentes. Criança do gênero feminino, 3
anos de idade, atendida na clínica do CEO da EAP-SCDP-ABO-PE, a qual apresentou bruxismo severo,
com desgaste generalizado das superfícies oclusais dos dentes acarretando colapso da dimensão vertical
de oclusão e, conseqüentemente, prejuízos na estética, função e fonética. Relata-se o tratamento reabilitador
inicial com ênfase no restabelecimento da oclusão com adequada distribuição da força mastigatória. A
paciente permanece sob acompanhamento da equipe. Conclui-se que esse hábito bucal parafuncional
deve ter diagnóstico e controle precoces, através de uma consulta com equipe interdisciplinar, de forma
a avaliar o grau de severidade do evento e identificar o possível agente etiológico, neste caso foi de
caráter psicológico.
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A Desordem temporomandibular inclui condições patológicas, envolvendo a ATM e os músculos
mastigatórios, manifestando-se com dor e disfunção do aparelho orofacial. Objetivou-se avaliar os sinais e
sintomas das Disfunções Temporomandibulares (DTMs) em pacientes parcialmente edêntulos. O estudo
foi descritivo e restrospectivo, realizado no Serviço de Controle da Dor Orofacial da UEPB, com amostra
de 208 usuários. Na coleta de dados utilizou-se um formulário objetivo envolvendo as variáveis: idade,
gênero, ocupação, renda, raça, escolaridade e queixa principal, em seguida, a classificação dos arcos foi
avaliada segundo proposto por Kennedy e a DTM quanto aos seus sinais, sintomas e sua severidade, de
acordo com o índice Anamnésico DMF.Da amostra, 38,5% apresentaram DTM leve, 24% moderada, 14,9%
severa e 22,6% não apresentou DTM. Entre as classes, no arco inferior, 38,8% dos que apresentavam DTM
leve eram do tipo classe I. Dos que apresentaram DTM severa, 38,7% possuíam arco classe II e 42,6% dos
que não possuíam DTM eram classe III, não existindo nenhum classe IV. Para o arco superior, 19,1% dos
classe I não apresentavam DTM, 24% da DTM moderada era de arcos classe III, 45,2% com DTM severa
eram classe III e 3,8% apresentavam DTM leve com arcos classe IV. Concluiu-se que a maioria dos
participantes apresentaram DTM leve; sendo a Classe III mais prevalente em ambos os arcos.

P-339
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A prática endodôntica coerente exige do operador conhecimentos anátomo-fisiológicos do dente, bem
como das manobras técnicas endodônticas, a fim de realizar um correto diagnóstico e conseqüente plano
de tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a coincidência anatômica entre as aberturas
foraminais e os ápices radiculares em 247 molares humanos, a lima que melhor se ajustou ao interior
dos canais, a distância entre a saída do forame e o ápice radicular, assim como a direção de um possível
desvio foraminal. Os espécimes foram seccionados no colo anatômico, e após a exploração de seus
canais, iniciou-se o cateterismo dos mesmos, com limas tipo K, até adaptarem-se no interior do canal
radicular, sendo visualmente observadas com o auxílio de lupa. Analisou-se, assim, se havia ou não
coincidência entre o forame apical e o ápice radicular. Nos casos negativos, mensurou-se com
paquímetro a distância compreendida entre estas estruturas, visualizando a direção do desvio tomada
pelo forame apical. Em certas amostras, um ou mais canais encontravam-se impenetráveis,
representando 64 dos 247 canais estudados, sendo então descartados da análise. Através dos resultados
obtidos nesse estudo, salienta-se a relevância para este detalhe anatômico, uma vez que a integridade
do periodonto adjacente ao canal cementário é fator importante para o sucesso do tratamento
endodôntico.
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Principal objetivo da terapia de canais radiculares em odontopediatria é a manutenção da dentição primária
até que ocorra erupção correta dos dentes permanentes que determina um normal e correto desenvolvimento
do sistema estomatognático. O sucesso do tratamento endodôntico em odontopediatria é conferido pela
eliminação de microorganismos infectados dos canais radiculares. A pasta composta de partes iguais de
cloranfenicol-tetraciclina (250 mg ou 500 mg) e óxido de zinco e eugenol na mesma proporção, denominada
“CTZ” está indicada em tratamento endodôntico de dentes decíduos necrosados, curativo de demora em
dentes abscedados, em lesões de cárie profunda e tratamentos expectantes, por apresentar ação antimicrobiana
sobre tecidos pulpares infectados e pela biocompatibilidade. A utilização da pasta “CTZ” é simples, pois
dispensa preparo de canais radiculares e permite restauração imediata. A criança V. C. S., 5 anos de idade,
do gênero feminino, foi atendida na clínica de odontopediatria do IMIP, apresentando lesão fistular na
cavidade bucal, localizada próxima ao elemento dentário 75, o qual encontrava-se com extensa cavidade de
cárie exposta ao meio bucal há aproximadamente um semestre, tendo sido realizado tratamento endodôntico
com uso de pasta “CTZ” seguido de tratamento restaurador. Conclui-se que a pasta “CTZ” possui excelentes
propriedades terapêutias/curativas, é de fácil utilização e baixo custo.
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N

a população idosa a saúde bucal tem sido constantemente negligenciada, resultando freqüentemente
em quadros de perda dentária. Este trabalho objetivou-se evidenciar aspectos epidemiológicos dos
pacientes a partir de 60 anos, atendidos no serviço de controle da dor orofacial/UEPB. Foram investigadas
69 fichas de pacientes entre março de 2005 a março de 2007, sendo 16 homens e 53 mulheres. Em
relação a renda familiar mensal, 49,3% recebem até 1 salário mínimo, 27,5% cerca de 2 salários e apenas
23,2% 3 ou mais salários. Considerando-se a prevalência de edentulismo e o uso de prótese, 100% dos
pacientes tinham perdido no mínimo 6 elementos dentários, 30,4% eram edêntulos totais, no qual apenas
18,8% usavam próteses e 8,7% necessitavam substituí-la. Dos 18,8% edêntulos total superior, 17,4%
usavam prótese, sendo que 11,6% deveriam substituir e todos dos 5,8% dos edêntulos do arco inferior
não usavam prótese. Compreendeu-se assim, que é possível relacionar a idade avançada e baixa condição
sócio-econômica ao edentulismo.
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[187] TÉCNICA DE OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES.
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Enquanto a polpa encontra-se em estado de vitalidade, existe a impossibilidade da instalação de uma
infecção neste tecido. Todavia, se o tecido pulpar tornar-se necrosado em decorrência de qualquer fator
agressivo, o trauma por exemplo, ocasionará a invasão de microorganismos, os quais se colonizarão no
sistema de canais radiculares. Se essa infecção ocorrer quando o dente ainda estiver em processo de
formação apical, (rizogênese incompleta), tal formação tende a estacionar e em conseqüência, esta porção
ficará incompleta. A complementação da raiz estará na dependência do combate à infecção. O selamento
biológico deste ápice será feito através de um tecido mineralizado, semelhante ao cemento, que varia
estruturalmente em espessura. Esse processo é denominado apiceficação e sua ocorrência ou não depende
sensivelmente da técnica operatória empregada, do grau de formação radicular já existente e da intensidade
do processo infeccioso instalado. A agressão aos tecidos periapicais, durante o preparo biomecânico
pode interferir no processo de reparo e quando o processo inflamatório persistir, a barreira de tecido
mineralizado formado é incompleta. Neste trabalho mostraremos através de um caso clínico, o processo
de apiceficação do elemento 21, realizando-se um batente apical e a correta obturação do canal, o qual
apresentava-se com rizogênese incompleta, reação periapical visível radiograficamente e presença de
fístula, em decorrência de um trauma ocorrido com o referido elemento dentário.
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As fraturas radiculares verticais são caracterizadas pela extensão da linha de fratura que se estende da

obturação tem como propósito selar toda a extensão da cavidade endodôntica, desde a sua abertura
coronária até o seu término apical, ou seja, o material obturador deve preencher todo o espaço ocupado
anteriormente pela polpa, protegendo da invasão bacteriana e subseqüente infecção e inflamação. Tal ato
deve ser realizado quando da ausência de dor e tumefação, e de sensibilidade à percussão e palpação. A
técnica consiste na colocação de um cone principal de guta-percha, que deve ser escolhido através de 3
técnicas: visual (conemetria), táctil (sensibilidade que afere o travamento) e radiográfica. O cone melhor
adaptado deve ser previamente revestido por cimento endodôntico, assim como o canal no qual será
introduzido. Posteriormente, deve-se realizar a condensação lateral, utilizando um ou mais espaçadores
digitais, seguido do uso de cones acessórios também revestidos. Com a constatação radiográfica de um
completo preenchimento, corta-se o excesso da guta percha com o calcador tipo Paiva ou Schilder aquecido
ao rubro e em seguida realiza-se a condensação vertical a frio com um dos calcadores citados. O limite
coronário dessa obturação deverá estar de 1 a 2 mm do limite amelo-cementário, e uma satisfatória
toalete da câmara pulpar com solvente orgânico devem ser feitos para reduzir os casos de escurecimento
de coroa. O objetivo desse trabalho consiste na demonstração passo-a-passo dessa técnica obturadora.
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coroa dentária, em sentido vertical, na direção do ápice radicular. Essa extensão pode ocorrer a diferentes
níveis da raiz chegando muitas vezes a alcançar o ápice. Geralmente, está associada a dentes tratados
endodonticamente ocorrendo predominantemente nos dentes posteriores e em adultos na faixa de idade
entre 45 e 60 anos. O diagnóstico clínico é difícil sendo muita vezes confirmado apenas pela visão direta
do traço da fratura. Radiograficamente, a linha de fratura, em sua maioria, é imperceptível. O tratamento
é quase sempre radical com a perda do elemento dentário, podendo, em raríssimos casos, a realização de
tratamento específico e manutenção do citado elemento. Este trabalho, caracteriza-se por uma revisão de
literatura acompanhada de um relato de caso, acerca da fratura radicular vertical, objetivando , assim,
a execução de intervenções mais precisas pelos cirurgiões-dentista e uma melhor compreensão de como
diagnosticar e tratar a referida lesão.
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É indispensável o conhecimento da anatomia interna do dente, uma vez que o tratamento cirúrgico da
polpa e o tratamento das lesões periapicais exigem uma concomitante manipulação da câmara pulpar e do
canal radicular. É muito importante que, junto ao estudo da câmara pulpar de cada dente, seja incluído um
minucioso estudo de demais elementos, dados que estão intimamente relacionados com o sucesso da prática
endodôntica. Dessa forma, faz-se indispensável o conhecimento sobre o número das raízes de cada dente,
a forma das raízes e a cavidade pulpar, o que inclui a câmara e pulpar e o canal radicular. O primeiro molar
inferior é em geral, o mais volumoso dos dentes humanos. Mesmo sendo por muitos anos descrito como um
dente triradiculado, o primeiro molar inferior apresenta apenas duas raízes, apesar de sua grande maioria
apresentar três canais. Entretanto, deve-se ressaltar que também um número considerável de casos apresenta
quatro canais. Neste trabalho mostraremos através de casos clínicos a incidência do quarto canal em primeiros
molares inferiores comprovando então a variação anatômica interna deste elemento.
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O diagnóstico de algumas lesões no momento do exame clínico é resultante de sua evolução e dos possíveis
traumas sofridos pelas mesmas, podendo levar a um quadro clínico e histopatológico diferentes. Desta
forma o mucocele quando submetido a um trauma crônico pode assumir características clínicas semelhantes
ao fibroma irritativo. Tem-se por objetivo descrever um caso clínico de uma lesão com diagnóstico clínico
diferente do histopatológico, mas com evolução clínica compatível. Paciente M.A.S., 13 anos, do sexo
feminino, queixava-se de uma lesão nodular e séssil no lábio inferior. Na anamnese, foi relatado que a lesão
se tratava inicialmente de uma bolha pequena, que ao ser mordida diminuía de volume, e em seguida a
bolha aparecia novamente. Após um tempo observou-se que a lesão havia aumentado de volume, porém
não se observava mais nenhuma redução volumétrica. Constatou-se no exame físico intra-oral uma lesão
única, exofítica, do tamanho de uma ervilha, macia, firme, de coloração rósea-esbranquiçada e localizada
no lábio inferior. Sugeriu-se como hipótese diagnóstica um fibroma traumático originado de um mucocele,
porém o diagnóstico clínico diferia do resultado do exame histopatológico, que era de mucocele. Logo,
para que um diagnóstico preciso seja estabelecido, é necessário que o clínico tenha conhecimento dos
sinais e sintomas individuais de cada patologia e da história clínica do paciente.
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Os microorganismos e seus subprodutos tóxicos apresentam um papel importante tanto na etiopatogenia das

A síndrome de Behçet ou a doença de Behçet (DB) é uma vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos)

alterações pulpares e perirradiculares quanto na perpetuação de tais doenças. Existem diferentes tipos de
infecção endodôntica, e sua classificação é baseada na localização da infecção e no momento de estabelecimento
microbiano no canal radicular. Este trabalho tem como objetivo fazer considerações sobre os tipos de infecções
endodônticas, fatores de resistência inerentes as bactérias e fatores de resistência inerentes ao profissional.
Assim podemos concluir que a maioria das infecções endodônticas são mistas e polimicrobianas e a persistência
da infecção intra-radicular deve ser diferenciada das infecções de caráter secundário. Esta se deve à quebra da
cadeia asséptica no canal durante a terapia pulpar, enquanto que as infecções refratárias são causadas pela
persistência de microorganismos no canal, seja por resistência microbiana, ou por preparo químico-mecânico
deficiente associado ou não a medicamentos intracanais inadequados. A terapia endodôntica deve ser a mais
eficiente possível, visando à limpeza e à modelagem de todo o sistema de canais radiculares, procurando
eliminar a infecção, auxiliado por soluções irrigadoras indicadas e medicações adequadas entre as sessões a
fim de obtermos uma obturação satisfatória desse sistema.
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sistêmica de causa desconhecida, caracterizada por úlceras orais e genitais recorrentes, e com envolvimento
dos olhos, articulações, pele, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Esta doença recebeu este nome porque o
pesquisador chamava-se Hulusi Behçet, médico turco.Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico
de um paciente gênero masculino, que apresentou-se a clínica Asa Branca da Faculdade de Odontologia de
Caruaru (FOC), com manifestações ulcerativas na região post damming (entre o palato duro e mole), o
mesmo relatou que também a manifestação encontrava-se em região genital, o paciente também queixavase de dores Palpebrais, foi solicitado ao paciente para realizar exames VDRL quantitativo e qualitativo no
qual deram não reagentes, descartando assim uma possível sífilis para o quadro, após quinze dias as
manifestações regrediram espontaneamente. Essa úlceras orais e genitais podem ser confundidas com sífilis
ou outras manifestações ulcerativas, o tratamento no caso foi apenas a proservação visto que com quinze
dias houve regressão total da lesão oral e genital, demostrando assim que a proservação é uma das maneiras
mais adequadas para tal lesão.
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mucosite oral é uma manifestação que surge após alguns dias da terapia anti-neoplásica, que pode resultar
em mielossupressão, citotoxicidade direta dos quimioterápicos utilizados na terapia antineoplásica, supressão
imunológica ou hiperreatividade.O trabalho tem como objetivo orientar os cirurgiões dentistas sobre a
importância do diagnóstico,prevenção e tratamento.É caracterizada pela inflamação e ulceração da mucosa
oral, que se torna edemaciada, eritematosa e friável, resultando em dor, desconforto, disfagia e debilidade
sistêmica (FRANCESCHINI et al 2003). O tratamento da mucosite é essencialmente paliativo com o intuito de aliviar os sinais e a sintomatologia dolorosa (DIB et al,2000). Para a prevenção da mucosite é feita
uma minunciosa avaliação clínica da cavidade oral do paciente com o intuito de detectar dentes acometidos
por cárie, doença periodontal, bem como passar orientações sobre a higiene oral(BRANCHINI,2004). O
coquetel que inclui antiinflamatórios, antifúngicos, antialérgicos e antibióticos preparados em uma solução
para bochechos deve ser administrada assim que se inicia o tratamento oncológico,com o intuito de prevenir
a mucosite, (LEE, 1999).A observação e o exame clínico detalhado, aliado aos conhecimentos prévios, são
os melhores meios com as quais o cirurgião dentista pode contar para prevenir e tratar a mucosite,
proporcionando assim uma melhor qualidade de vida ao paciente.
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Os neurofibromas são proliferações benignas que derivam dos nervos periféricos e representam um dos tumores

de origem neural mais freqüentes. Sua origem parece estar relacionada com as células de Schwann e aos fibroblastos
perineurais. São descritas mais comumente a sua forma múltipla, associada ou não a síndrome da neurofibromatose
tipo 1, porém a forma solitária também existe em mucosa oral. A localização mais comum dessa patologia é a
língua, seguida pelo palato, mucosa jugal e assoalho de boca. Sua apresentação clinica geralmente é nodular,
podendo ser pediculado ou séssil, de consistência friável e coloração característica da área acometida, a
sintomatologia pode estar presente ou não, em decorrência da compressão de nervos locais. Esse tipo de lesão faz
diagnóstico diferencial clinicamente com o granuloma piogênico, neurilemoma, fibroma, hemangioma e
linfangioma. Nos achados histopatológicos temos uma lesão bem circunscrita, principalmente quando ocorre
dentro do perineuro do nervo envolvido, composto por feixes entrelaçados de células fusiformes, que podem
exibir com freqüência um núcleo ondulado. Uma significativa presença de mastócitos pode também auxiliar no
diagnóstico dessa lesão. O tratamento proposto para esse tipo de lesão solitária é a remoção cirúrgica, com
poucas possibilidades de recidiva. Os autores fazem relato da paciente M.M., sexo feminino, 46 anos de idade,
leucoderma, que compareceu a Clínica de Estomatologia do Departamento de Odontologia da UFRN a qual se
queixava de “uma bola de carne na língua”, com evolução de 25 anos. Ao exame intra-oral revelou a presença de
uma lesão exofítica localizada medialmente em dorso de língua, exibindo aspecto hiperplásico, coloração idêntica
à mucosa circunjacente, medindo cerca de 1,2 cm de diâmetro em sua maior extensão, implantação pediculada e
consistência mole a palpação. O tratamento que foi proposto consistiu na excisão cirúrgica que foi encaminhada
ao exame histopalógico com suspeita de granuloma piogênico. Não foi encontrado outros sinais que caracterizassem
a neurofibromatose tipo 1 e a paciente esta sendo proservada.
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O câncer bucal apesar de ser de fácil diagnóstico está entre as dez neoplasias mais freqüentes no Brasil ao

A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica crônica, idiopática, com maior incidência no sexo

longo dos últimos dez anos. Dados do INCA apontam que a cada ano cerca de 5.800 pessoas morrem por
câncer na cavidade oral. A incidência anual estimada de câncer infantil é de 7.000 casos anualmente.
Atualmente, 70% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas se diagnosticadas precocemente e
se tratadas em centros especializados. Dessa forma, em Novembro de 2007 foi criado o “Programa de
Prevenção e Combate ao Câncer Bucal Infantil”, que é uma extensão do “Projeto Asa Branca” o qual atua
desde 2001, com objetivo de diminuir a mortalidade e incidência de casos de câncer bucal. O objetivo desse
estudo é apresentar os índices de patologias orais encontradas em crianças do interior de Pernambuco, além
de alertar a importância do exame estomatológico infantil. Para isso foi utilizado como metodologia para o
Projeto de Extensão em Estomatologia Pediátrica, um estudo de corte transversal com dados estatísticos
através de pesquisa em campo com coleta de dados e entrevista. A partir do estudo pode-se verificar que o
projeto é de extrema importância, pois além de ajudar a salvar vidas contribui para a formação dos alunos
da Faculdade de Odontologia de Caruaru.
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feminino e indivíduos da raça branca. Este tipo de patologia leva a uma destruição da bainha de mielina
que recobre e isola as fibras nervosas do sistema nervoso central, degenerando a camada isoladora lipídica
de mielina que envolve os axónios neuronais. Esta destruição se dá pelo próprio sistema imunitário do
indivíduo. A ausência de isolamento eficaz dos neurônios, e de sua sustentação pelas células gliais, leva
à sua degeneração e à perda de função. Os profissionais de saúde, especificamente, os cirurgiões dentistas,
devem ser alertados para os sinais e sintomas relacionados com esta patologia, sendo alguns dos sintomas
mais freqüentes a nevralgia do trigêmeo, a neuropatia trigeminal sensitiva, a paralisia facial e o Síndrome
de Sjögren. O objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão da esclerose múltipla e sua
manifestações orais, seus padrões de comportamento e achados clínicos relevantes e importantes para a
prática odontológica.
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O fibrolipoma é um tumor benigno variante do lipoma caracterizado pela presença de células adiposas

Através de análises bibliográficas, o estudo aborda o tema Tonsilite Crônica Caseosa e destaca a

maduras, separadas por largas bandas de tecido fibroconectivo denso. Essa neoplasia pode acometer
qualquer parte do corpo, correspondendo de 1 a 5% dos tumores bucais. Seu desenvolvimento é lento e
assintomático, sendo bastante freqüente onde existe tecido adiposo e sua etiologia é incerta. A maioria
dos pacientes apresenta quarenta anos de idade ou mais predominando o sexo feminino. Intraoralmente
apresenta-se como massas nodulares, moles, de superfície plana, sésseis ou pedunculados. A mucosa
jugal e o vestíbulo são as localizações mais comuns. Seu tratamento inclui excisão local conservadora, e
as recidivas são raras. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de uma paciente do gênero feminino de
meia idade, leucoderma, que procurou a Clínica de Estomatologia II da UFPB com lesão nodular em
mucosa jugal, séssil, recobrindo a região de molar inferior esquerdo, sem sintomatologia dolorosa e de
evolução lenta, com aproximadamente 1 cm de diâmetro. Sua coloração mostrava-se semelhante à da
mucosa circunvizinha. O diagnóstico histopatológico revelou se tratar de um fibrolipoma, sendo realizada
biópsia excisional da lesão. Sendo assim, conclui-se que a lesão corretamente diagnosticada e tratada
traz benefícios ao paciente com uma rara recidiva.

importância do cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento dessa patologia. Na tonsila palatina exitem
as criptas amidalinas, espécie de orifício por onde o alimento penetra e entra em decomposição. O alimento
decomposto é denominado de cáseo e macroscopicamente apresenta um aspecto amarelado, podendo ser
confundido com pus apresentando odor fétido. Sua morfologia é variável, normalmente são pequenos,
ovóides e de consistência dura. São mais comumente encontrados em adulto-jovens, e clinicamente é
acompanhado em quadros de halitose e disfagia. Pacientes relatam que a Tonsilite Crônica Caseosa
proporciona uma sensação de desconforto e de corpo estranho, com freqüente irritação da garganta.
Várias condutas são empregadas objetivando a eliminação do cáseo, como por exemplo, o uso de
antiinflamatórios, de gargarejos com soluções salinas e anti-sépticas, e até mesmo a prática cirúrgica
através da tonsilectomia. Terapêuticas mais modernas estão sendo utilizadas com o desejo de preservar
as tonsilas palatinas, como é o caso da criptólise com laser de CO2. O diagnóstico por radiografias revela
imagens radiopacas que poderiam ser confundidas com outros tipos de doença, daí a relevância do
cirurgião-dentista em efetuar um correto exame clínico para obtenção de um diagnóstico diferencial.
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Síndrome da Ardência Bucal é uma manifestação clínica dolorosa na mucosa oral, sensação de
gosto alterada e dificuldade de engolir, às vezes, tem a sensação de leve inchaço na língua. Sendo a Síndrome
do Ardência Bucal uma entidade idiopática seu diagnóstico deve ser feito de acordo com a história clínica
procurando eliminar as patologias que mais, frequentemente, são causas de ardor bucal. A finalidade do
presente trabalho é apresentar um relato de caso clínico cuja paciente E.C.S., 87 anos, do gênero feminino,
leucoderma, relatou um formigamento acompanhado de ardor localizado na ponta da língua há
aproximadamente 15 meses, o qual se propagou para toda a face lateral dessa estrutura. Ao exame clínico,
não foi observado nenhuma alteração anatômica significante. Foi realizado, inicialmente, tratamento com
miconazol gel oral de 40 mg e posteriormente 12 sessões de laserterapia. Ao término do tratamento a
mesma permaneceu com os sintomas, isso demonstra o que relata a literatura referente ao seu tratamento
ser apenas paliativo. É necessário que o cirurgião-dentista faça um diagnóstico diferencial dessa síndrome.
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As lesões proliferativas não-neoplásicas são caracterizadas por uma resposta tecidual exagerada a
estímulos crônicos tais como: raízes residuais, dentes mal conservados e mal posicionados, cálculos
subgengivais, além de outros agentes traumáticos. Clinicamente apresentam-se como elevações nodulares,
pediculadas ou sésseis, de coloração variando do rosa ao vermelho e superfície lisa, irregular, lobulada
ou brilhante. Dentre estas alterações as mais prevalentes são: o granuloma piogênico, a hiperplasia fibrosa, o fibroma, a lesão periférica de células gigantes e o fibroma ossificante periférico, cujo diagnóstico
final só é estabelecido a partir da realização de biópsia e do exame histopatológico. O presente trabalho
objetiva discutir a importância das características clínicas das lesões proliferativas não-neoplásicas no
estabelecimento do diagnóstico presuntivo, bem como da importância da biópsia para a determinação do
diagnóstico final. Conclui-se assim a importância da biópsia e do exame histopatológico no diagnóstico
diferencial dessas lesões, devido à semelhança clínica existente entre elas e outras que também acometem
a mucosa bucal. O resultado do exame anátomo-patológico é importante para que haja a consciência do
clínico na obtenção de um correto diagnóstico e consequentemente tratamento.
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Segundo a OMS a leucoplasia é definida como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada
quimicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. É importante seu estudo por ter uma
definição pouco comum, uma vez que seu diagnóstico não depende de aparências clínicas definidas e
sim, da exclusão de outras lesões que se apresentam como placas brancas na boca. Apesar de não estar
associada a um diagnóstico histopatológico específico, ela é caracteristicamente considerada uma lesão
pré-cancerígena ou pré-maligna. A leucoplasia é de longe o pré-câncer de boca mais comum, constituindo
85% de tais lesões. Sua etiologia é desconhecida, embora existam hipóteses que a relacionem com tabaco,
álcool, radiação ultravioleta, microorganismos ou trauma. O objetivo do presente estudo é explicitar a
importância em se detectar precocemente a lesão, visto que esta mancha pode progredir para uma
malignidade. Através de um caso clínico de leucoplasia de dimensões pequenas e com prognóstico
favorável, no qual o paciente F.H.C.P., sexo masculino, leucoderma, compareceu à Clínica de Semiologia
da FOP com uma mancha branca na borda lateral da língua, de causa idiopática, no qual foi realizada
biópsia, onde foi estabelecido o diagnóstico.
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Piercing é um acessório que atualmente tem se tornado uma forma de expressão individual,
principalmente entre os jovens. O presente trabalho tem como objetivo mostrar, através de uma
revisão de literatura, os riscos e danos à saúde, causados pelos piercings orais. Eles podem ser introduzidos
em diversas partes do corpo, inclusive na língua, nos lábios ou na mucosa jugal. Existem diversas
complicações relacionadas ao uso deste adereço, dentre as quais destacam-se a leucoplasia, o aumento
do risco de infecção, aumento do risco de sangramento, dor, edema, fratura dental, retração gengival,
trauma na mucosa, gengiva e palato, entre outros. A homeostase oral também pode ser afetada
relatando-se casos de interferência na fonação, mastigação, deglutição e hipersalivação. Dessa forma,
assume o Cirurgião-dentista papel imprescindível para identificar, acompanhar, orientar e tratar os
pacientes portadores destes acessórios sobre as possíveis complicações causadas por estes adornos à
cavidade oral.
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A busca pela estética é um fator de muita influência sobre o comportamento das pessoas. É parte de seus
objetivos restabelecer a harmonia entre dentes, lábios e face, integrando saúde, beleza e função ao aparelho
estomatognático. As alterações de desenvolvimento das dimensões dos dentes dentro de uma dentição
normal são bastante comuns. O incisivo lateral superior é o elemento mais frequentemente afetado e
caracteristicamente aparece como uma coroa em forma de cone sobre uma raiz que normalmente apresenta
comprimento normal. O diâmetro mesio-distal é reduzido, e as bordas proximais convergem para a borda
incisal. Este trabalho tem por objetivo apresentar um relato de caso clínico onde houve recuperação da
harmonia do sorriso através de reanatomização do incisivo lateral superior com resina composta pela
técnica direta. Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios para o paciente, podendo esta terapia
restauradora ser indicada como uma excelente alternativa de tratamento estético.
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A estética e a função são fatores primordiais na reabilitação oral dos pacientes seja qual for o procedimento
restaurador a ser usado.O sorriso participa de uma forma determinante no bom aspecto do ser humano e
a função correta do Sistema Estomatognático e condição ímpar para funcionamento de todo o sistema.A
implantodontia com a ósseo-integração proporcionou uma grande evolução na solução de casos mais
críticos na odontologia reabilitadora com o sistema de ancoragem para as próteses fixas.As opções de
planejamento para um tratamento reabilitador foram ampliadas.A odontologia reparadora utiliza-se de
diversos recursos técnicos e biomecânicos disponíveis para através de uma prótese, devolver cor, forma,
contorno(estética), como também tecidos moles e ósseos perdidos devolvendo ao paciente, condições
favoráveis para seu convívio social e saúde.O presente trabalho tem por objetivo apresentar o caso de um
paciente que apresentava intolerância total a qualquer tipo de suporte mucoso usado pela prótese.No
plano de tratamento foi executado a exodontia dos elementos e raízes residuais com a implantodontia de
8 implantes e posteriormente à ósseo-integraçaõ, a confecção de prótese sobre implantes até primeiro
molar.O tratamento reabilitador devolveu ao paciente as condições de estética e função ideais do sistema.
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O desenvolvimento de materiais dentais ideais para substituir tecido dentário foi o objetivo de vários

A laserterapia pode contribuir muito no sentido de prevenir e diminuir a dor, seja em etapa pré-

investigadores e fabricantes. Por conseguinte, uma gama extensiva de materiais dentários com diferentes
composições químicas, propriedades e recomendações clínicas foi introduzida no mercado odontológico.
Diante desta variedade de efeitos biológicos adversos que podem ser causados por materiais dentários
restauradores, a avaliação da biocompatibilidade não pode ser mostrada num único teste, tem que ser
baseada numa planejada e estruturada abordagem de vários aspectos do material. O presente trabalho
teve como objetivo, através de uma revisão da literatura, informar as diversas etapas de avaliação dos
materiais dentários e enfatizar a importância desse conhecimento pelos profissionais de saúde. A
Odontologia moderna iniciou-se em 1728 com Fouchard. No mesmo século foi descrita a moldagem com
cera e gesso paris, o uso da porcelana, etc.As especificações dos materiais dentários começaram através
do National Bureau of Standards em 1926 por Dr Wilmer e col, que estabeleceram as primeiras
especificações para o amálgama dental. A partir daí, até os dias de hoje, os testes laboratoriais precedem
os testes clínicos, de forma a delinear testes satisfatórios, deixando os materiais biocompatíveis.

procedimento, como também durante o 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 das
administrações dos fármacos que poderiam comprometer o desenvolvimento do embrião ou feto. A
freqüência de aplicações varia de uma a duas vezes por semana, em poucos casos aumenta-se para três
vezes por semana. A dosimetria é muito variada, podendo basear-se na notória redução da dor, auxiliando
o clínico a encontrar a dosimetria mais indicada. 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 antiinflamatório, 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.
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A população idosa hoje compõe o segmento populacional que mais cresce em termos proporcionais
resultando, consequentemente, num grande número de pacientes idosos. O aumento da população de idosos
é fato em todo o mundo, graças às medidas preventivas de saúde geral, de vacinações, de saneamento
básico e informação aos pacientes e profissionais de saúde. Com o aumento desses indivíduos, há a
necessidade de compreender os diversos aspectos que interferem na manutenção e restabelecimento de sua
saúde oral, As alterações sistêmicas que ocorrem nos idosos podem ser patológicas ou fisiológicas quando
associadas ao processo de envelhecimento saudável. As principais modificações ocorrem na dentição, como
atrição dentária, perda de dentes, alterações de cor, de mineralização dos canalículos dentinários, redução
da câmara pulpar. Na língua, aparece atrofia ou perda das papilas, fissuração, varicosidades nodulares. Já
nas glândulas salivares, observa-se redução de volume e do fluxo salivar o que pode levar a alterações na
mucosa oral e alterações na flora microbiana. O presente trabalho visa, além de ressaltar as alterações
fisiopatológicas da cavidade oral do idoso, alertar os cirurgiões-dentistas de sua responsabilidade em fornecer
atenção especial a estes pacientes, priorizando o conforto e a felicidade dos mesmos.
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A

odontologia legal presta uma grande contribuição a justiça no que diz respeito à estimativa da idade
humana. Devido a punições menos severas, contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicadas
aos menores de 18 anos, muitos jovens infratores simulam uma idade inferior para que não recebam as
penalidades condizentes com a sua idade real, previstas no Código Penal. Objetiva-se, através de uma
revisão bibliográfica, fazer um levantamento dos métodos que analisam os elementos dentários na estimativa
da idade do indivíduo. Para tanto, foi feita uma pesquisa de trabalhos científicos, publicados entre 1985 e
2007, acessados na Biblioteca Virtual da UNICAMP, Google Acadêmico, Bireme e PubMed, que continham
como descritores: Odontologia Legal; Determinação da idade pelos dentes; Radiologia. Os trabalhos
pesquisados afirmam que os dentes permitem análise de dados como mineralização, erupção e fenômenos
involutivos e constituem o melhor método para se estimar a idade até os 21 anos. A mineralização dentária,
visível nas radiografias, é considerada mais precisa, pois é menos susceptível a influência de fatores sistêmicos
e nutricionais do que a erupção dental. Além disso, a análise radiográfica comparada a tabela de mineralização
de Nolla, oferece subsídios valiosos para perícias de identificação etária. Contudo, conclui-se que o método
de Nolla é o mais eficiente na estimativa da idade em humanos vivos.
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A epilepsia é caracterizada por ataques convulsivos recorrentes, com movimentos abruptos, bruscos,
sem o controle da coordenação motora do paciente. A etiologia é diversa, Incluindo anóxia do parto,
infecções e tumores do SNC, infestações parasitárias, traumatismo encefálico, intoxicações e desordens
metabólicas. Os efeitos colaterais dos anticonvulsivantes utilizados no tratamento da doença, assim como
o precário estado de higiene bucal são os principais problemas de preocupação odontológica para o
profissional. Os efeitos colaterais mais comuns dos fármacos são as discrasias sanguíneas e a fibromatose
gengival. O objetivo desse trabalho é relatar o caso clínico de um paciente com cinco anos de idade, sexo
masculino, que compareceu à clínica de odontopediatria da Universidade Federal de Pernanbuco para
realização de tratamento odontológico. A responsável relatou a ocorrência de anóxia durante o parto
como etiologia. Com diagnóstico de epilepsia e leve retardo mental associado, a abordagem odontológica
envolveu estratégias de inclusão social, permitindo a interação da criança com os demais pacientes em
atendimento na clínica, além de uma abordagem psicológica individualizada. Foi realizado um trabalho
de promoção de saúde contando inclusive com participação ativa dos pais, além do tratamento clínicoodontológico preventivo.
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A perda de um dente decíduo é considerada precoce quando a sua extração está indicada ou a sua
ausência é observada em um espaço de tempo de, pelo menos, um ano antes do período médio de erupção
do sucessor permanente (antes do Estágio 6 de Nolla). A perda precoce de dentes decíduos ocorre
principalmente em função da cárie, do traumatismo e da reabsorção prematura das raízes e altera as
principais funções anatomo-funcionais do sistema estomatognático, podendo, sobretudo, prejudicar o
desenvolvimento psicológico do paciente infantil. Através de uma revisão de literatura, o presente trabalho
tem por objetivo demonstrar que, considerando os prejuízos citados, associados à importância da dentição
decídua no estabelecimento das funções bucais e no desenvolvimento da oclusão, há a necessidade de
uma maior valorização da dentição decídua tanto por parte da população, quanto por parte dos profissionais
de saúde. Para isso, independente da terapêutica a ser aplicada, torna-se imprescindível a educação do
núcleo familiar para que uma nova perspectiva com relação à dentição decídua seja aceita.
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Os pacientes portadores de necessidades especiais apresentam na quase totalidade dos casos dificuldades

O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um dos distúrbios comportamentais mais

e limitações, cabendo ao cirurgião-dentista respeitar as peculiaridades de cada caso. Esse trabalho tem
por objetivo conscientizar o cirurgião-dentista quanto à importância de um atendimento de alto nível aos
pacientes especiais proporcionando-lhes conforto e uma melhor qualidade de vida; contribuindo para a
melhora do quadro de saúde geral. Quando se constata a evolução da especialidade em questão, percebese hoje claramente que a palavra deficiência deve ser traduzida e substituída pela eficiência, tanto no
tocante às características de cada portador de necessidades especiais quanto ao crescente aperfeiçoamento
por parte dos profissionais de saúde na abordagem destes no consultório odontológico. Dessa forma,
cabe ao profissional ter o conhecimento pleno das características individuais, limitações e necessidades
especiais de cada paciente, analisando e julgando quais os melhores métodos para conduzi-los.
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diagnosticados em crianças. É caracterizado por desatenção, tendência à distração, impulsividade e excessiva
atividade motora em graus inadequados à etapa do desenvolvimento. Crianças que sofrem de desordens de
hiperatividade e déficit de atenção possuem alterações no comportamento, as quais podem interferir
negativamente no atendimento odontológico. O objetivo desse trabalho foi abordar o TDAH e suas
implicações no atendimento odontológico do paciente infantil. Foi realizado um levantamento bibliográfico
nos últimos 5 anos, utilizando 8 livros de referência em TDAH, 15 artigos encontrados nas bases de dados
MEDLINE, LILACS, PUBMED, BBO e SCIELO e 2 teses encontradas no banco de teses da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desordens de comportamento e manifestações
de hiperatividade freqüentemente prejudicam a habilidade do paciente para executar os cuidados de casa
adequadamente, submeter-se à tratamento odontológico árduo, e coloca o paciente sob o risco de abuso
físico da família e semelhantes. A familiaridade com os sintomas e o tratamento da desordem poderão
preparar melhor o dentista para as necessidades, sem igual, deste grupo de pacientes.
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O reimplante dental pode ser conceituado como o ato de recolocar no alvéolo um dente que foi removido
acidentalmente. Em dentes decíduos não é considerado como alternativa correta de tratamento por alguns
autores, porém outros acreditam que a semelhança do reimplante em dentes permanentes existe circunstâncias
que permitem esse tratamento. O objetivo deste trabalho é discutir sobre a conduta terapêutica nos casos de
avulsão de dentes decíduos com o relato de um caso clínico de reimplante realizado em um serviço particular de urgência em uma criança de 4 anos de idade, que procurou atendimento na Faculdade de Odontologia
de Caruaru aproximadamente 4 meses depois do ocorrido. Na anamnese a genitora informou que o menor
tinha sofrido um trauma na região anterior superior com avulsão do elemento 52 o qual foi reposicionado,
usou-se contenção semi-rígida e foi prescrito antiinflamatório. Na reavaliação do caso, observou-se uma
inflamação na gengiva e radiograficamente constatou-se reabsorção radicular. Foi realizada a remoção da
contenção, orientação de higiene bucal e proservação do caso. Após 15 dias constatou-se uma melhora na
condição gengival e a presença de fístula. Conclui-se que o reimplante de dente decíduo como forma de
tratamento pode não ser tão favorável devido principalmente à ocorrência de reabsorção radicular em um
curto espaço de tempo e a possibilidade de lesão do germe do dente permanente.
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A manutenção de dentes decíduos em condições favoráveis até sua esfoliação fisiológica é importante
para o desenvolvimento ideal da dentição permanente. Porém, nem sempre um dente com alterações
patológicas em sua polpa tem condições de ser reabilitado através do tratamento endodôntico. Vários
fatores contribuem para o estabelecimento do tratamento mais adequado, devendo esses ser analisados
pelo cirurgião-dentista. O objetivo desse trabalho é enfatizar a importância de uma minuciosa análise
clínica e radiográfica e de fatores como idade do paciente, estado de saúde geral, grau de reabsorção
fisiológica das raízes e estágio de formação do sucessor permanente (estágio de Nolla), através do relato
de um caso clínico em que um paciente de 6 anos de idade apresentou condição pulpar compatível com
pulpite irreversível asintomática e pólipo pulpar no elemento 55. Após a realização de exame radiográfico,
observou-se reabsorção de mais de 2/3 de sua raiz e formação da coroa do sucessor permanente, o que
indicava a exodontia do elemento decíduo. O conhecimento sobre os fatores determinantes como o estágio
do ciclo biológico em que se encontrava o dente decíduo e seu sucessor permanente, além do aspecto
geral de saúde do paciente foi de extrema importância na decisão diagnóstica e terapêutica.
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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 anti-álgico em estomatites aftosas e em lesões
herpéticas; contribui na dessensibilização dentinária pós-preparo cavitário; em endodontia, inclui um
papel coadjuvante, na remissão de abcessos e reorganização dos tecidos periapicais. 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 e redução na administração de medicamentos. A proposta é
apresentar a avaliação da eficácia do tratamento a laser nos pacientes infantis para que a técnica possa ser
bem empregada, visando chegar a um resultado satisfatório no tratamento.
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O autismo infantil é uma severa desordem de desenvolvimento, que se manifesta na infância e é
caracterizada por anormalidades no comportamento, socialização e aprendizado. O diagnóstico precoce
é importante para iniciar a estimulação global do indivíduo. Na maioria dos casos, medicamentos são
prescritos a fim de minimizar os sintomas da doença. Os problemas odontológicos mais freqüentes
encontrados nos pacientes com autismo são de ordem periodontal, devido à falta de compreensão sobre
a saúde bucal associada à dificuldade de higienização. O cirurgião-dentista deve estar voltado para o
controle mecânico da placa bacteriana e o condicionamento do paciente. Devido ao fato destes indivíduos
não aceitarem contato físico, o condicionamento e a criação do vínculo com o cirurgião-dentista é
dificultado. A comunicação com o paciente deve ser feita através de comandos claros e objetivos, com
reforços positivos ou negativos. O atendimento deve ser realizado de preferência no mesmo dia e horário
da semana e com o mesmo profissional. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura, nos
últimos 5 anos, sobre a abordagem odontológica da criança autista. O autismo infantil corresponde a um
quadro de extrema complexidade que exige abordagens multidisciplinares visando-se não somente a
questão educacional e da socialização, mas também a questão do tratamento médico e odontológico.
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A avulsão dental é a completa separação do dente de seu alvéolo. Reimplante é a colocação do mesmo
dente, dentro dessa cavidade óssea – alvéolo. O tipo de dano e as estruturas atingidas são os principais
fatores que determinam o tipo de tratamento. O prognóstico depende do grau de envolvimento das estruturas
atingidas, do seu estágio de desenvolvimento e do tempo transcorrido entre o acidente e o atendimento. As
causas mais comuns desses acidentes na infância são as quedas e a violência interpessoal. Esse trabalho
tem como objetivo apresentar um caso clínico de um paciente com 7 anos de idade que sofreu trauma no
elemento 21 devido a queda. O exame clínico foi realizado, uma hora após o trauma, por um cirurgiãodentista no hospital da Restauração. Foram detectadas escoriações no mento e no lábio inferior, sendo o
paciente encaminhado para a clínica de odontopediatria da UFPE, onde foi realizada uma radiografia oclusal
e observado que o elemento dentário apresentava extrusão e mobilidade, optou-se então por fazer um
reimplante seguido por splintagem com fio de aço e proservação. O paciente foi semanalmente acompanhado,
apresentando desde a primeira consulta uma fístula no ápice do elemento acometido, sendo necessário
tratamento endodôntico. Dessa forma, conseguiu-se manter o elemento dentário, evitando problemas estéticos
e psicológicos ao paciente infantil.
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gengivoestomatite herpética é uma infecção primária causada pelo vírus herpes simples (VHS) ocorrendo
tanto lesões locais, quanto manifestações sistêmicas, cujo período de incubação varia de 2 a 15 dias. O
diagnóstico é normalmente feito por meio de sinais e sintomas clínicos e resolve-se entre 10 e 14 dias. Uma
nova opção terapêutica é o uso do laser que atua como antiinflamatório e analgésico, bem como o seu poder
bioestimulante diminui o desconforto logo após a primeira aplicação e acelera a reparação. Objetiva-se
demonstrar, por meio do relato de caso clínico, o uso da laserterapia de baixa intensidade (660nm, 4J/cm²
e 40mw) no tratamento da gengivoestomatite herpética primária, em uma criança de 8 anos de idade que
apresentou febre, mal estar geral, falta de apetite, irritabilidade, dor ao deglutir e linfodenopatia regional.
Localmente apresentou inflamação gengival com edema, eritema, dor e posterior formação de vesículas na
gengiva, língua, palato, mucosa jugal e orofaringe. Pôde-se observar o rápido desaparecimento da febre e
regressão dos sintomas e sinais, o que levou a concluir que a laserterapia contribui positivamente no
tratamento dessa patologia.
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A

saúde atualmente remete a reflexão de uma nova atuação dos profissionais que atuam nesta área. Ou
seja, a OMS (Organização Mundial de Saúde), define saúde como bem estar bio-psico-social, esta percepção
cria novas possibilidades de intervenção junto a qualquer tipologia de problemas que causam danos a
saúde. Na odontopediatria, ramo da odontologia que se dedica à manutenção e promoção da saúde bucal em
infantes visando sua inserção no contexto bio-psico-social, novos instrumentos de trabalho estão se
configurando, e para isto se faz necessário socializar saberes. O tratamento odontológico de uma criança
pode ser traumatizante graças aos medos e expectativas da própria idade, a criança tenta fantasiar a realidade
para se adequar a situação, deturpando a realidade. O ilusionismo ajuda o odontólogo a criar uma nova
realidade mais segura e com fantasias mais adequadas. A proposta deste estudo é introduzir no tratamento
odontológico do infante a configuração de uma experiência não traumática, fazendo uso de práticas lúdicas
como instrumento de trabalho. Buscou-se como fundamentos teóricos referências bibliográficas primárias
e secundárias. Assim conclui-se que é de fundamental importância a inserção dessa pratica alternativa no
tratamento odontológico com infantes, para que o mesmo tenha uma melhor adesão e comunicação
profissional-paciente. Conferindo êxito, harmonização e humanização no tratamento.
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Palavras-chave: CÁRIE DENTÁRIA; ASMA; ADOLESCENTE

A asma é uma doença crônica caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação
variável ao fluxo aéreo. No Brasil, constitui-se na quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de
Saúde, sendo a terceira causa entre adolescentes e adultos jovens. Considerando que diversos relatos apontam
uma relação entre asma e cárie dentária e que estas doenças representam problemas de saúde pública, este
trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura, na base de dados BIREME (Medline, Lilacs, BBO e
Scielo) entre os anos 2000 a 2007, através da utilização dos seguintes descritores: ”Asma” e “Cárie dentária”.
Verificou-se a existência de várias teorias que justificam o aumento da incidência de cárie em pacientes
asmáticos jovens e um dos fatores é o uso de ß agonistas na forma de medicamentos contendo açúcar ou sob
forma inalatória, que levam a xerostomia, dimimuição do PH salivar e da concentração das proteínas salivares
que resultam no aumento de S. Mutans e de Lactobacilos na flora oral. Concluiu-se que pacientes asmáticos,
além de problemas relativos à sua própria doença, apresentam um maior índice de cárie. Sendo assim, é
importante alertar acadêmicos e profissionais da área de saúde para a relação entre essas doenças, visando
uma melhora na qualidade de vida dos asmáticos bem como se faz necessário que esses pacientes sejam
alvos de programas dentários preventivos.
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A Respiração Oral é considerada um problema de saúde pública por afetar à saúde geral do indivíduo e
sua qualidade de vida. Funciona como padrão de suplência, podendo ocasionar além das complicações
odontológicas como maloclusões e distúrbios no desenvolvimento do sistema estomatognático, outras
alterações como comportamento inquieto, humor inconstante, déficit de aprendizagem escolar, dificuldade
no relacionamento social, ansiedade, cansaço, depressão, desânimo, sono agitado e pesadelos. O objetivo
deste estudo é relatar um caso clínico de uma adolescente de 11 anos de idade, sexo masculino, que
procurou atendimento odontológico na clínica de Odontopediatria da FOC/ASCES. Durante a anamnese
a genitora relatou que o menor já havia feito amidalectomia e tonsilectomia. No exame clínico verificouse alta atividade de cárie, presença de lesões ativas e cavidades profundas em vários dentes. Após a
avaliação das condições bucais fez-se o teste da água (3’) e o teste da espátula para determinar o modo
respiratório. O paciente foi diagnosticado como portador de respiração oronasal. Constatou-se, após dois
meses de acompanhamento fonoaudiológico uma melhora significativa da condição respiratória. Concluiuse que a remoção do fator etiológico na Síndrome da Respiração Oral às vezes é insuficiente para reversão
do processo o que justifica a atuação multidisciplinar para melhoria da qualidade de vida do portador.
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O traumatismo em dentes decíduos é uma ocorrência muito comum na urgência odontológica, sendo de
difícil prevenção devido a etiologia e a faixa etária em que ocorrem. Estes traumas podem levar a seqüelas
de diferentes tipos tanto na dentição decídua quanto na permanente, por isso o Cirurgião-dentista deve estar
apto ao atendimento de urgência e a informar a necessidade do acompanhamento pelo Odontopediatra,
minimizando a ocorrência de seqüelas. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura das
seqüelas mais prevalentes de traumatismos em dentes decíduos, além de enfatizar a importância do
acompanhamento odontopediátrico. Na dentição decídua as seqüelas incluem hiperemia pulpar, hemorragia
pulpar, calcificação pulpar e anquilose. Outros autores citam também a descoloração coronária e a necrose
pulpar. Já na dentição permanente as conseqüências vão desde hipoplasia do esmalte até a interrupção da
formação do germe permanente. Podem ocorrer ainda, casos de malformação em forma de odontoma.
Concluí-se que as repercussões mais freqüentes são a alteração de cor e a obliteração do canal, nos decíduos,
e hipocalcificação e a hipoplasia de esmalte nos permanentes. Salienta-se então, a importância do controle
dos dentes decíduos traumatizados e seus sucessores permanentes para que as seqüelas sejam minimizadas.
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Verificar a prevalência de respiração oral e alterações faciais em adolescentes. Fez-se estudo transversal com 150 crianças de 8 a 10 anos. Os dados foram coletados, mediante aplicação de questionário e
exames clínicos, realizados por duas pesquisadoras, previamente calibradas, e utilizando EPI (equipamento
de proteção individual) sendo as informações coletadas registradas em fichas padronizadas.Para o
diagnóstico da respiração foram feitos dois testes: Teste 1 vapor no espelho e Teste 2 permanência de
água na boca com os lábios em contato. Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas e
percentuais, e usados os testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fischer.A prevalência de respiração
nasal foi de 46,7%. Não se comprovou diferença significante entre gênero, faixa etária e tipo de respiração
(p > 0,05). Os percentuais de alterações faciais foram mais elevados entre as crianças com respiração
oral: selamento labial inadequado (58,8% versus 5,7%), olhos caídos (40,0% x 1,4%) e palato ogival
(38,8% x 2,9%) (58,8%). A prevalência de respiração oral foi elevada na população estudada. As alterações
faciais associadas à respiração oral, foram: face alongada, olhos caídos, olheiras, selamento labial
inadequado, lábio superior estreito (fino), mordida aberta anterior e palato ogival.

P-380

[906] USO DO DISJUNTOR PALATINO HYRAX NA EXPANSÃO DA MAXILA
ASSISTIDA CIRURGICAMENTE: RELATO DE CASO CLÍNICO.
BATISTA, H.F.; OLIVEIRA, K.F.C.; JÚNIOR, P.C.; CARDOZO, R.M.; COSTA
GONDIM, P.P.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:heltonfb@gmail.com
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Sabe-se pelos aspectos morfofuncionais de desenvolvimento da oclusão que o arco dentário superior
necessariamente deve conter o inferior. O desvio desta condição denominamos de mordida cruzada. As
mordidas cruzadas desde que precocemente diagnosticadas, antes do término do crescimento, podem ser
corrigidas com aparelhos de efeito ortodôntico/ortopédico. Entretanto, se não corrigidas em tempo, poderão
inibir os vetores de crescimento e desenvolvimento craniofacial no sentido transverso, proporcionando a
instalação de mordidas cruzadas na dentadura permanente com comprometimento das bases ósseas. Após
o final do crescimento, a quantidade de força necessária para a abertura sutural apresenta-se
significativamente alta, resultando em dor, possibilidade de fenestração radicular e necrose da mucosa
palatina. Nesses casos, a disjunção deve ser associada a um procedimento cirúrgico, que visa romper a
resistência sutural e permitir a disjunção sem os efeitos colaterais. Portanto, este procedimento denominado
de expansão assistida cirurgicamente destina-se aos pacientes portadores de atresia maxilar associada ou
não a mordidas cruzadas esqueléticas. No presente trabalho será abordado um caso clínico de uma expansão
assistida cirurgicamente com um disjuntor palatino tipo Hyrax, aparelho dento-suportado, em uma paciente
de vinte anos com atresia maxilar.
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Palavras-chave: QUADRIHÉLICE; MÁ OCLUSÃO; HELICÓIDES.

O quadrihélice é um aparelho ortodôntico, fixo, transpalatino confeccionado com fios duros e elásticos de
diferentes diâmetros conforme o estágio de evolução dentária, sendo caracterizado por possuir quatro
helicóides. Apresenta como vantagem maior retenção mecânica em relação aos aparelhos removíveis além
da fácil construção e higienização. Quanto ao mecanismo de ação verifica-se uma expansão transversal do
arco dentário provocado por uma inclinação para vestibular dos dentes e processo alveolar. Devido às
várias formas de confecção, assim como de ativação, o quadrihélice tornou-se um acessório útil não somente
na correção da discrepância transversal, mas também no tratamento das más oclusões Classe II, divisão 1
de Angle, principalmente nos casos em que a rotação do molar é desejada como parte do tratamento. Também
é relevante o seu efeito na correção das mordidas abertas anteriores quando associado à grade palatina,
atuando como coadjuvante no tratamento dos fatores ambientais tais como a sucção digital e/ou chupeta os
quais contribuem, muitas vezes, para exacerbar o desenvolvimento das quadrihélice. O presente trabalho
tem como objetivo expor os vários desenhos do aparelho quadrihélice para correção das desarmonias dentoalveolares, apresentar algumas das ativações possíveis deste aparelho que contribuem para conseguir
resultados estáveis em longo prazo e demonstrar sua confecção passo a passo.
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A utilização de aparelhos ortodônticos removíveis remonta a 1880, com o advento da vulcanite houve
uma ampliação do uso destes aparelhos. Eles apresentam algumas vantagens: quanto ao seu uso podem
ser removidos em ocasiões socialmente desejáveis, o que os torna mais aceitáveis ao paciente, e são
fabricados no laboratório o que diminui o tempo de cadeira do dentista durante a parte inicial do tratamento,
além de permitir alguns tipos de orientação no direcionamento do crescimento. Existem também
desvantagens óbvias: o tratamento é totalmente dependente da submissão do paciente, e é difícil de obter
dois pontos de contato nos dentes, necessário para produzir movimentos dentais amplos. Embora a grande
popularidade da aparatologia fixa tenha suplantado, mais especificamente as placas ativas, por várias
gerações, as vantagens tanto para o paciente quanto para o dentista asseguram o interesse continuo nos
aparelhos removíveis. O objetivo deste trabalho é expor o uso dos aparelhos ortodônticos removíveis
contemporâneos e descrever suas principais indicações no movimento dos dentes.
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Os dentes supranumerários são oriundos da proliferação continuada da lâmina dentária permanente ou
decídua, para formar um terceiro germe dentário. Da mesma forma, as coroas dentárias também podem
sofrer alterações especificas, mostrando-se como cúspides supranumerárias, sendo importante seu
diagnóstico no distúrbio de alinhamento da dentição tornando-se cosmeticamente desagradáveis. O
presente trabalho objetiva apresentar o relato de caso clínico de um dente supranumerário associado à
cúspide extranumerária. O paciente F. A. S., do gênero masculino, 33 anos de idade, leucoderma, procurou
a clínica da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) relatando dor nos dentes 15 e 25. Ao
exame intrabucal, verificou-se a presença de um dente supranumerário localizado na região anterior da
maxila, entre os dentes 11 e o 12. A face vestibular deste dente assemelhava-se ao lateral, porém, por
vista palatina, verificou-se aumento de volume de cíngulo. Foi realizada radiografia periapical e
diagnosticou-se cúspide extranumerária no supranumerário. O paciente apresentava desvio de linha média
para a esquerda, um leve apinhamento nessa mesma região, classe I de molar e I de canino. O tratamento
proposto visando à estética do paciente foi a exodontia do supranumerário e o fechamento do espaço
com aparelho ortodôntico, no entanto o paciente não aceitou realizá-lo optando por permanecer com o
elemento na cavidade oral.
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A osteorradionecrose é uma das mais sérias complicações da radioterapia de cabeça e pescoço, onde o
osso afetado torna-se hipovascularizado, hipóxico e hipocelular, ou seja, mais susceptível ao
desenvolvimento de infecções e necrose. Este trabalho tem como objetivo mencionar os fatores
predisponentes, a prevenção e o tratamento da ORN mandibular. Os fatores predisponentes relacionados
a esta alteração incluem: má higiene bucal, doença periodontal, abscessos, cáries extensas, localização
do tumor, doses crescentes de radiação, cirurgia dentoalveolar e hábitos que irritam a mucosa. Os
programas preventivos devem começar antes do início da radioterapia, tais como: remoção dos dentes
altamente cariados, tratamento da doença periodontal, dentes próximos ao tumor, dentes impactados e
dentes com polpa afetada. O tratamento ainda é um desafio para o clínico, entretanto a limpeza da ferida
com soluções antimicrobianas, por antibioticoterapia e cirurgia de pequeno porte. Em casos de insucesso
indica-se a terapia de oxigenação hiperbárica. Conclui-se, portanto que a ORN é um dos piores efeitos
secundários da radioterapia na região da cabeça e pescoço. Por isso, cabe ao cirurgião – dentista estar
atento à prevenção dessa condição, preparar o paciente para radioterapia e acompanhá-lo durante o
tratamento, melhorando assim as condições de higiene bucal do indivíduo após a radioterapia.
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A participação das BMPs em neoplasias de origem óssea e condróide está bem estabelecida, no entanto,

Várias são as condições em que a mucosa oral assume uma cor acinzentada ou esbranquiçada vindo a

estas proteínas podem estar implicadas na progressão de tumores não-esqueléticos ou derivados do epitélio
odontogênico através de seus efeitos pró/anti-tumorais. O presente estudo tem como objetivo, analisar a
expressão da proteína BMP-2/4 e seu receptor BMPR-IA, em Carcinoma Epidermóide Oral (CEO)
metastatizante e não metastatizante pela imunoistoquímica. No grupo experimental foram utilizados 23
espécimes de CEO e, no controle, 10 espécimes de hiperplasia fibro-epitelial da mucosa oral. Os resultados
obtidos foram correlacionados com o estadiamento clinico das lesões pelo Sistema TNM. Verificou-se
que houve significativa associação entre BMP-2/4 e o prognóstico do CEO(P= 0,002), no entanto, quanto
ao BMPR-IA as associações prognósticas não tiveram significância(P< 0,01). A elevada imunorreatividade
para BMP-2/4 apenas no grupo experimental, confirma tendência de superexpressão destas proteínas em
neoplasias malignas e um distúrbio na via de sinalização BMP-mediada, enquanto que a fraca
expressividade do BMPR-IA associada à forte expressão da BMP-2/4, no grupo experimental com
metástase, pode ter implicações prognósticas, uma vez que a perda de sensibilidade às BMPs, através da
perda de expressão de seus receptores pode ser indicativo de desenvolvimento de metástase em CEO.

contrastar com coloração róseo-avermelhada normalmente visualizada. Dentre tais condições podemos
agrupar um grupo bastante heterogêneo com características clínicas semelhantes, mas que representam
um espectro bastante distinto em termos de prognóstico e tratamento. A candidíase oral, infecção fúngica,
manifesta-se como uma placa esbranquiçada facilmente removível sobre fundo eritematoso; o líquen
plano, uma condição auto-imune pode se apresentar sob forma de placas ou pápulas brancas com aspecto
reticular; a estomatite nicotínica, representada por pápulas esbranquiçadas com centro avermelhado; a
leucoplasia pilosa, que ocorre na borda lateral da língua como estrias brancas paralelas em pacientes
HIV positivo infectados pelo EBV; além das lesões leucoplásicas pré-malignas que variam aspecto de
placas brancas, lisas e brilhantes a pápulas de aspecto verrocoso e proliferativo. Este trabalho se propõe
a apresentar as principais características clínicas que deverão ser determinantes no diagnóstico diferencial
das lesões brancas da mucosa oral bem como qual a conduta deve ser tomada quando o profissional
estiver diante de uma destas condições descritas.
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A

s lesões pré-cancígenas são alterações teciduais que podem permanecer estáveis por um período de
tempo indeterminado ou tornar-se uma neoplasia maligna, sendo os fatores etiológicos destas lesões
semelhantes àqueles responsáveis pelo câncer de boca, como, por exemplo, o consumo do tabaco e a
exposição aos raios solares. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define lesão cancerizável como
um tecido benigno, morfologicamente alterado, cujo risco de transformação maligna é maior que o do
tecido normal. O presente trabalho tem como objetivo esclarecer as principais características clínicas das
lesões pré-cancerígenas que acometem a cavidade oral para auxiliar no diagnóstico das mesmas. A
leucoplasia, eritroplasia e queilite actínica são exemplos de lesões pré-cancerígenas que o cirurgiãodentista deve ter conhecimento para um correto diagnóstico e uma abordagem terapêutica adequada. A
importância do diagnóstico destas lesões na cavidade oral pelo cirurgião-dentista é fundamental para
prevenir um possível desenvolvimento de um tumor maligno.
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F

oi analisada a expressão imuno-histoquímica da integrina a3b1 em 11 espécimes de mucosa oral normal
(MON), 16 de hiperplasia fibrosa inflamatória oral (HFIO) e 25 de displasia epitelial oral (DEO), procurando
determinar se existe alteração qualitativa na expressão desta integrina e se a mesma guarda relação com as
modificações sofridas pelo epitélio oral. A maioria da amostra exibiu uma marcação fraca ou ausente para
a integrina a3b1, predominantemente em camada basal. Prevaleceu padrão granular, exceto nos espécimes
de MON, que exibiram padrão linear e reticular. Nos espécimes de MON e HFIO a distribuição foi difusa
e focal, respectivamente e equivalente nos casos de DEO. Em relação a grau de DEO não foi observada
diferença na intensidade de expressão desta integrina, porém verificou-se uma tendência a uma expressão
fraca ou ausente nas DEOs graves, expressão predominantemente fraca nas leves, bem como total ausência
de imunomarcação nas moderadas, ora em camada basal, suprabasal e basal/suprabasal concomitantemente.
Não foi constatada diferença no padrão, distribuição e localização da expressão imuno-histoquímica desta
integrina entre os diferentes graus de DEO, sendo granular difusa nas camadas basal e suprabasal. Concluiuse que a integrina avaliada pode estar envolvida nas interações célula-célula e célula-MEC que garantem a
diferenciação celular e manutenção do arranjo estrutural tecidual.
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A fluorose é uma alteração que ocorre devido ao excesso de ingestão de flúor, durante a formação dos
dentes. È considerada um distúrbio indesejável, podendo ser um simples problema estético até um sério
problema de saúde. Com isto, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura destacandose aspectos de relevância clínica. A fluorose dentária se manifesta principalmente pela alteração de cor
do esmalte, que pode assumir uma tonalidade esbranquiçada ou exibir pequenas manchas ou linhas brancas.
Nos casos mais graves, adquire uma coloração acastanhada ou marrom, podendo haver perda de estrutura
dental; nesses casos, torna-se mais friável, mais fácil de desgastar fisiologicamente. Recentemente tem
aumentado os relatos de fluorose dentária ao mesmo tempo em que se vivencia o declínio da incidência
de cárie dentária. A fluorose dentária parece estar aumentando onde já existe água fluoretada e
principalmente quando associado ao consumo de dentifrício fluoretado de uso adulto os quais apresentam
concentrações maiores de fluoretos.
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A

s câmaras de sucção foram um recurso comumente utilizado com a finalidade de aumentar a retenção
das próteses totais maxilares. Porém, o uso desses artifícios é amplamente contra-indicado, por constituirse agente etiológico das hiperplasias fibrosas inflamatórias, lesões caracterizadas por crescimento de tecido
conjuntivo fibroso decorrente de estímulo mecânico de baixa intensidade e longa duração. Apesar disso e
do diagnóstico e tratamento serem simples, a freqüência das mesmas ainda é elevada, sobretudo na população
idosa. Frente ao exposto, o objetivo deste estudo é levantar a prevalência dessa alteração em uma população
idosa residente no Instituto Juvino Barreto, Natal-RN. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de delineamento
seccional, com realização de exames clínicos odontológicos nos sujeitos de pesquisa, segundo metodologia
preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De um total de 136 residentes, 114 aceitaram
participar do estudo, de acordo com o protocolo CEP-UFRN 043-06 CAAE 0033.0.051.000-06. Destes
idosos, 39 utilizavam próteses totais maxilares. Destas, três apresentavam câmaras de sucção, todas associadas
ao diagnóstico de hiperplasia fibrosa inflamatória, representando uma prevalência de 7,7% da condição em
questão, considerada elevada para a atualidade, tendo-se em vista a variedade de recursos protéticos
disponíveis que tornam inaceitável a perpetuação do uso desse artefato.
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O

fígado localiza-se no canto direito superior do abdómen, sob o diafragma e desempenha a enorme
tarefa de manter a homeostasia metabólica do nosso organismo. Isso inclui, processamento dos
aminoácidos dietéticos, dos carboidratos, dos lipídios e vitaminas; síntese de proteínas séricas;
biotransformação dos metabólicos circulantes, entre outros. O fígado é vulnerável a uma ampla variedade
de insultos metabólicos, tóxicos, microbianos, circulatórios e neoplásicos, podendo gerar assim, vários
tipos de lesões hepáticas. Os aspectos gerais dessas doenças resumem-se a: princípios morfológicos
gerais (necrose, degeneração, inflamação, regeneração e fibrose), cirrose (álcool, hepatite crônica, doença
biliar e sobrecarga de ferro), e dois sinais comuns da doença hepática, que são; icterícia (elevação de
bilirrubina no sangue) e insuficiência hepática (reflete a destruição da função hepática global). Algumas
dessas doenças apresentam características clínicas na odontologia, sendo assim, o nosso objetivo neste
trabalho é identificar as possíveis manifestações bucais das doenças hepáticas, suas características clínicas,
e formas de tratamento.
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A

microssomia hemicraniofacial ou Síndrome do 1º e 2º arcos braquiais, caracteriza-se por uma
malformação congênita que desencadeia uma deformidade facial tridimensional com assimetria uni ou
bilateral da face. Têm sua etiologia desconhecida embora a literatura sugira como fator etiológico o
subdesenvolvimento embrionário dos 1º e 2º arcos faríngeos, estes responsáveis pelo crescimento da
mandíbula e outros ossos do neuro e viscero-crânio. Sugerem-se duas hipóteses para o seu aparecimento.
Primeira: refere-se a migração insuficiente das células da crista neural para o 1° arco, no início da quarta
semana de desenvolvimento; Segunda: a malformação é resultado de um hematoma relacionado à artéria
responsável pela irrigação dos arcos durante o desenvolvimento. A severidade do hematoma poderia
explicar a gravidade dos sintomas clínicos. As malformações apresentam-se em variados graus nos ossos
faciais. Na cavidade oral, pode-se observar hipodontia, deformações da glândula parótida, hipoplasia do
ramo da mandíbula, pavilhão auricular e orelha média, 5º e 7º pares de nervos cranianos. Os exames
utilizados para verificar o grau de comprometimento facial são a cefalometria e tomografia
computadorizada tridimensional. Nesse contexto, o intuito desse trabalho é promover uma revisão da
literatura acerca das características clínicas desta síndrome, contribuindo desta forma para o seu
diagnóstico.
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Este trabalho avaliou o tratamento de defeitos de bifurcação grau II tratados por RegeneraçãoTecidual
Guiada associada ao osso autógeno, utilizando barreira reabsorvível. Foram avaliados os parâmetros de
Índice Gengival (IG), de Placa (IPl) e de Sangramento à Sondagem (ISS), Profundidade de Sondagem
(PS), Nível Clínico de Inserção (NCI) e a presença de lesão de bifurcação. As medidas foram obtidas no
inicio e foram comparadas após 6 meses. O procedimento foi realizado em paciente do sexo feminino que
apresentava defeito de bifurcação grau II em molar inferior provocado pela evolução da doença periodontal. As lesões foram tratadas sob anestesia local e retalho mucoperiostal, seguido de instrumentação periodontal. A seguir foi removido osso autógeno da região doadora (tórus mandibular). O osso foi coletado e
colocado no preenchimento do defeito. A barreira de colágeno foi adaptada na região de bifurcação e os
retalhos foram recolocados e suturados. A voluntária foi mantida em controle de placa com bochecho e
aplicação tópica diária de digluconato de clorexidina a 0,12% até a remoção das suturas. O resultado obtido
foi a redução da lesão de classe II para classe I de bifurcação. Houve melhora das condições clínicas no
local quanto aos IG, ISS, PS, NCI. Esses resultados sugerem que a barreira reabsorvível utilizada pode ser
eficiente no tratamento de defeitos de bifurcação grau II.
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A progressão da doença periodontal inflamatória pode resultar em perda de inserção e áreas de bifurcação/
trifurcação, pois a furca possui uma morfologia anatômica complexa dificultando uma adequada
instrumentação pela terapia periodontal convencional de rotina. O fator etiológico primário no
desenvolvimento dos defeitos de furca é o biofilme e a conseqüente resposta inflamatória resultante de
sua presença em longo prazo. O exame clínico é a chave para diagnóstico e a elaboração do plano de
tratamento, logo, uma sondagem cuidadosa é necessária para determinar a presença e extensão de furca.
O objetivo para terapia de furca é facilitar a manutenção, prevenir perda adicional de inserção e promover
condições visando os procedimentos de manutenção. Nos envolvimentos de furca classe III esses objetivos
são ainda mais difíceis de serem alcançados devido à anatomia radicular e à dificuldade de acesso cirúrgico
para terapia adequada. Nesse contexto um criterioso exame clínico e radiográfico é imprescindível para
um planejamento adequado, pois os procedimentos indicados como hemissecção, ressecção e tunelização
têm emprego específico para esse envolvimento de furca, seja em molares superiores ou inferiores. Dessa
forma, o presente trabalho de revisão de literatura pretende posicionar os benefícios e indicações para
tunelização ou ressecção radicular como alternativas na terapia de envolvimento de furca classe III.
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Antimicrobianos são meios auxiliares para o tratamento das doenças periodontais, aplicados sistemicamente

O tratamento periodontal tem por objetivo a manutenção dos elementos dentais com saúde e conforto

podem ser usados com importantes coadjuvantes da terapia mecânica periodontal. Algumas condições indicam
o uso como: casos refratários de doença periodontal para pacientes com periodontite agressiva; pacientes que
apresentem manifestações sistêmicas associadas e, como um adjunto à terapia periodontal cirúrgica e não-cirúrgica.
A terapia antimicrobiana deve estar baseada na composição da microbiota subgengival, devido à variabilidade
no perfil da sensibilidade a antimicrobianos dos microrganismos, ou seja, o conceito da terapia periodontal
antimicrobiana é direcionado à microbiota patogênica, as limitações e uso do paciente, a farmacodinâmica e
farmacocinética das drogas administradas. Portanto deve-se ressaltar que o uso indiscriminado de antimicrobianos
podem provocar resistência bacteriana, assim agentes antimicrobianos só devem ser prescritos com base num
apurado diagnóstico clínico e microbiológico. A pesquisa bibliográfica que suporta este trabalho foi desenvolvida
através de consulta de periódicos especializados dos últimos dez anos e nas principais bases de dados científicos
(BIREME, SCIELO, PUBMED, MEDLINE e PERIODICOS CAPES).
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(HIRSCHFELD e WASSERMAN, 1978).A terapia com implantes osseointegrados visa a substituição
de dentes que não puderam ser mantidos na cavidade oral através do tratamento periodontal (BAILIT e
BRAUN, 1987; FRANCISCHONE et al, 2000). Embora a doença periodontal represente um fator decisivo
para que um dente seja condenado, os fatores intrínsecos da lesão, devem ser analisados quando se
planeja a extração de um dente. Segundo MCGUIRE (2000), um dos maiores desafios para a prática
clínica é a definição da possibilidade de sobrevivência de um ou mais dentes e o diagnóstico no
atendimento clínico.Para tanto, alguns questionamentos devem ser feitos: até quando se pode manter
um dente na arcada? Quando se deve extrair um dente e substituí-lo por um implante? Os altos índices
de previsibilidade no tratamento com implantes osseointegrados instalados no lugar de dentes com
prognóstico periodontal duvidoso podem causar alterações no plano de tratamento, fazendo com que
esses dentes tenham sua extração planejada precocemente a fim de impedir a perda óssea alveolar
(ADELL, 1990; JEMT e LEKHOLM, 1993)e diminuir o risco de perimplantite. A revisão de literatura
acima tem como objetivo avaliar até que ponto deve-se manter os dentes naturais com comprometimento
periodontal e quando devemos substituí-lo por implantes.
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O

enxerto de tecido conjuntivo é uma das técnicas mucogengivais mais utilizadas devido a sua alta
previsibilidade e estabilidade dos resultados. Possui várias aplicações na periodontia e implantodontia,
como recobrimento de recessões gengivais, redução da coroa clínica em implantes, correção da
transparência dos tecidos moles, entre outras. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de
uma paciente de 35 anos, do gênero feminino, que procurou a clínica de Periodontia para avaliação de
defeito gengival na região do elemento 11, com comprometimento estético. A paciente relatou o
aparecimento do defeito após cirurgia ressectiva para remoção de tumor na região. Foi realizada a colocação
de implante e enxerto de osso autógeno e de tecido conjuntivo anteriormente. A paciente não apresentava
história médica relevante. Como forma de tratamento foi realizada a cirurgia de enxerto conjuntivo no
local, com remoção do enxerto do palato. A estética da paciente foi mantida sem recidiva durante todo o
período de observação (4 meses). O enxerto de tecido conjuntivo é uma técnica mucogengival que quando
bem indicada, permite maior recobrimento de defeitos, melhor estética e harmonia gengival, alem de
melhor estabilidade dos resultados.
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A

montagem em articulador semi-ajustável (ASA), é de vital importância para o diagnóstico e
estabelecimento do plano de tratamento de todos os indivíduos na reabilitação oral. Alteração do plano
de oclusão, interferências, contactos prematuros, desvios de mandíbula, dimensão vertical da oclusão
alterada, são alguns dos problemas comumente encontrados nos pacientes candidatos à prótese dentária.
No caso especifico da necessidade de montar um modelo edêntulo superior tendo como antagonista um
modelo parcialmente edêntulo, temos a necessidade de criar planos de orientação para guiar a relação
maxilo-mandibular. Neste caso, a rapidez na montagem dos modelos é um requisito importante para
começar a avaliação do caso. O objetivo do presente trabalho é descrever uma técnica para montagem do
modelo superior e inferior usando planos de orientação devidamente relacionados, tendo como novidade
realizar ambas as montagens (do modelo superior e inferior) no mesmo dia, evitando o comparecimento
num outro dia do individuo para a montagem do modelo inferior. Como conclusão, podemos afirmar que
a montagem dos modelos em ASA com essa nova técnica facilita o dia a dia do cirurgião dentista,
minimizando o tempo clinico e evitando o retorno do individuo para completar o procedimento.
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É comum que o clínico encontre abscessos periodontais em pacientes com bolsas periodontais profundas,
que são uma exacerbação aguda de uma bolsa preexistente, resultando em exsudato e material purulento
aprisionado na bolsa sem uma via de drenagem. Esses abscessos podem ser classificados em agudos e
crônicos. Os abscessos agudos são caracterizados pela dor intensa, edema e eritema localizado, já os
abscessos crônicos apresentam uma dor surda e se reagudizam. O presente trabalho tem o objetivo de
enfatizar o tratamento mais adequado dos abscessos periodontais agudo e crônico, tendo em vista que as
terapias são muito parecidas. Mediante uma revisão literária e questionamentos sobre o assunto a
professores da disciplina de periodontia da Faculdade de Odontologia de Caruaru, conclui-se que antes
de qualquer procedimento, é preciso que o profissional estabeleça um diagnóstico diferencial entre o
abscesso periodontal e periapical. Após um correto diagnóstico, o cirurgião-dentista deverá aliviar a dor
em primeira instância, seguido de um bom controle da disseminação da infecção com drogas e por fim
realizar a drenagem, no caso de um abscesso periodontal agudo, por exemplo, proporcionando assim um
bom prognóstico ao paciente.
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No universo da prótese dental há uma grande variação de tipos que vão desde a prótese fixa
convencional (unitária ou múltipla) até a prótese total, passando pelas próteses removíveis, overdentures,
overlays, assim como as combinações de prótese fixa com prótese removível, onde, esta última pode
ser a grampo, associada à attachment, barra-clip ou oring. Baseada nesse contexto, uma das técnicas
reabilitadoras mais empregadas atualmente é a prótese conjugada, que corresponde a uma prótese
que sai da boca, sendo, assim, removível. Porém, quando em posição, isto é, na boca, se conjuga
(relaciona) com alguma estrutura que se encontra aí fixada e que, portanto, não sai da boca. Neste
painel, será apresentado um caso clínico de uma paciente portadora de uma prótese removível superior
e coroas provisórias deficientes dos dentes 11 e 21 em que foi realizado o clareamento dental combinado
(consultório e supervisionado) do arco inferior e posterior confecção da prótese conjugada superior
com attachments e prótese removível inferior.
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A exigência estética que a sociedade impõe no cotidiano das pessoas está cada vez mais alta, porém, a
maioria das pessoas esbarram nos altos custos dos procedimentos estético de excelência como, por
exemplo, restaurações em porcelanas, utilização de implantes, enxertos, etc. Com a evolução dos sistemas
adesivos e das resinas compostas alguns procedimentos restauradores diretos estão cada vez mais em
evidência pelo seu baixo custo e aceitável estética, quando comparada à procedimentos indiretos. O
nosso trabalho relata uma paciente, gênero feminino, 27 anos, que chega a Clínica Integrada da Faculdade
de Odontologia de Caruaru – ASCES, tendo como queixa o desconforto com a prótese do elemento 11
(pôntico). Ao exame clínico observou-se uma prótese adesiva defeituosa utilizando fio ortodôntico e um
dente de estoque não compatível em forma e cor, foi então realizada a troca da prótese por outra do
mesmo tipo, porém utilizando fibra de vidro e reconstruindo o elemento ausente (11) diretamente em
resina composta. Concluímos que o uso racional dos materiais adesivos, respeitando suas indicações, é
uma solução viável e confiável para uma parte da sociedade desprovida de aporte financeiro para
procedimentos mais dispendiosos.
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O

fenômeno físico cor, se refere ao comportamento de um corpo frente a incidência da luz, logo, sem a
luz não existem cores, sendo ela a fonte de todas as cores. Criar restaurações estéticas é um desafio,
portanto o referido trabalho tem como objetivo orientar os cirurgiões dentistas quanto ao fenômeno cor,
bem como passar informações relevantes sobre a escolha das cores das restaurações, fazendo uma
comparação entre as estruturas do esmalte e da dentina.. A cor pode ser dividida em 3 dimensões: matiz,
croma, valor. O matiz é a sensação pela qual nós percebemos os comprimentos de onda da luz refletida
dos objetos que caracteriza a cor dos mesmos, o croma é a saturação de um determinado matiz, já o valor
é o fator que distingue as cores claras das escuras. A cor também possui propriedades secundárias como:
translucidez, opalescência e a fluorescência. O elemento dentário na sua porção coronária tem o esmalte
que possui uma maior capacidade de translucidez e a dentina com características mais opacas e estes
possuem as 3 dimensões da cor variando nos terços coronários o que confere ao dente um efeito
policromático.Para auxiliar profissional temos as diversas escalas de cores e atualmente os
espectrofotômetros que selecionam a cor de forma digital, como exemplo temos o Easyshade da VITA.
Para o cirurgião dentista chegar a uma restauração que devolva a estética e a função é de suma importância
chegar a uma cor compatível com o dente.
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A estética, hoje, que pode ser entendida tradicionalmente como o estudo racional do belo, está cada vez
mais presente nas diferentes áreas do conhecimento humano. A odontologia, como em outras áreas,
baseia-se em leis, regras e técnicas, utilizando além do enfoque intuitivo, princípios lógicos na busca de
um sorriso satisfatório e agradável. Dentro de uma percepção organizada e sistemática, dois objetivos
básicos dentro da beleza em odontologia devem ser exaustivamente perseguidos e estudados: Primeiro,
criar dentes de proporções intrínsecas agradáveis a si e aos demais dentes, biologicamente integrados e
em harmonia com os tecidos gengivais; Segundo, produzir uma disposição dentária harmoniosa e agradável
com os lábios e demais estruturas da face. Este trabalho tem como objetivo revisar alguns princípios
dentro da estética do sorriso, de modo a orientar os profissionais à execução de tratamentos com sucesso.
Os autores irão apresentar a importância dos componentes do sorriso como: posicionamento da linha do
sorriso e linha do lábio, corredor bucal, contorno e morfologia da gengiva como fundamentos que deverão
ser considerados e usados pelos profissionais para o restabelecimento da harmonia do sorriso. É importante
salientar, contudo, que a estética não é absoluta, seus princípios são apenas um guia para a elaboração de
um coerente plano de tratamento.
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S

abe-se que o exame radiográfico é importante recurso semiológico para auxiliar no diagnóstico
odontológico. No entanto, seus efeitos podem ser maléficos. Preconiza-se então, o uso de proteções para
o paciente, o profissional e o meio ambiente. As proteções ao paciente incluem o armazenamento correto
dos filmes radiográficos e líquidos processadores, utilização de filmes radiográficos de maior sensibilidade,
processamento químico adequado desses filmes, arquivamento dos exames radiográficos, de modo a
evitar a exposição excessiva à radiação. Quanto aos aparelhos, na saída do feixe útil de radiação deve
existir um filtro de alumínio, presença de colimador de chumbo na abertura do cabeçote do aparelho,
localizadores curtos cilíndricos ou retangulares, marcadores de tempo eletrônicos e a quilovoltagem não
deve ser inferior a 70 kvp. Recomenda-se também utilizar avental e colar plumbíferos e adequar as
técnicas de acordo com o paciente, de modo a evitar tomadas desnecessárias. Pode-se utilizar ainda o
método digital pelos sistemas direto e semidireto, a fim de reduzir o tempo de exposição. Durante a
realização dos exames radiográficos, o profissional deve ficar, no mínimo, a 2 metros da cabeça do
paciente em um ângulo de 90 a 135º com o feixe primário, além disso, o dispositivo para acionar os
aparelhos, ligados por um fio, deve permitir a saída segura do operador. A utilização de dosímetros e os
cuidados semelhantes àqueles utilizados para proteção do paciente são válidos para o profissional. Esse
trabalho tem como objetivo apresentar, através de uma revisão da literatura, as várias normas e
regulamentações de proteção para o paciente e profissional, com o intuito de incentivar o uso dessas
proteções.
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A

passagem abrupta da condição de dentado para edentado, seja qual for a situação na qual os elementos
dentários se encontram, não é de fácil aceitação por parte dos pacientes. Na tentativa de contornar as
dificuldades inerentes a este processo, tanto fisiológicas quanto psíquicas, a prótese total imediata (PTI)
surge como uma alternativa bastante interessante, pois permite a recuperação do sistema estomatognático
sem alterar drasticamente o convívio social do paciente. No presente trabalho, um paciente do sexo
feminino, 48 anos de idade, compareceu à Clínica de Especialização em Prótese Dentária, na Faculdade
de Odontologia de Bauru, apresentando apenas os elementos 11, 12, 21, 32, 33, 34, 42 e 43. Após exame
radiográfico, constatou-se que todos os dentes remanescentes encontravam-se periodontalmente
condenados. Sugeriu-se, então, a confecção de PTIs, visto que a paciente não poderia se afastar de suas
atividades sociais durante o período edêntulo, no intervalo entre as etapas cirúrgica e de confecção da PT
convencional. Assim, este relato de caso clínico tem o objetivo de apresentar as principais vantagens e
desvantagens desse tipo de prótese, bem como descrever os procedimentos clínicos necessários para sua
confecção, considerando-se que ela requer do profissional mais conhecimentos, habilidades e critérios
do que a PT convencional.
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A

lterações no aspecto, na forma e/ou no número de dentes, pela atuação de alguns agentes como
hereditariedade, distúrbios metabólicos, ocasionando desde um leve desconforto estético até patologias
mais complexas que comprometem o bom funcionamento de todas as estruturas da cavidade oral. recebem
o nome de anomalias dentárias. Cerca de 10% das malformações congênitas são de caráter hereditário;
outras 10% são consideradas oriundas de um ambiente patológico e 80%, de etiologia não demonstrada ou
desconhecida. As alterações numéricas são consideradas as mais prevalentes na clínica odontológica. Essas
anomalias podem determinar uma modificação no padrão de desenvolvimento da oclusão, migrações,
retenção, apinhamentos e doenças periodontais. Esse trabalho, portanto, tem por objetivo destacar dentre
tantas malformações algumas como taurodontia, anadontia completa e parcial, supranumerários, geminação,
perolas de esmalte e fusão. A metodologia será desenvolvida através de consulta de periódicos especializados
dos últimos dez anos e nas principais bases de dados científicos (BIREME, SCIELO, PUBMED, MEDLINE
e PERIODICOS CAPES). Eeste trabalho é de fundamental importância para dar enfoque ao cirurgiãodentista e conseqüentemente aumentar as chances de diagnóstico precoce e o sucesso do procedimento,
evitando deste modo, o desconhecimento do profissional quando da indicação do tratamento.
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Os agentes cimentantes têm como uma das suas principais funções promover o selamento entre a prótese

Calcificação do disco da articulação temporomandibular(ATM) é uma alteração patológica observada

e o preparo dentário, isolando o elemento dental do meio bucal e fixar a prótese contribuindo para sua
retenção. Com o objetivo de avaliar o índice de infiltração marginal dos cimentos mais utilizados atualmente
nas cimentações de próteses fixas, foram realizados preparos padronizados em vinte e quatro pré-molares
hígidos extraídos por razões ortodônticas, confeccionados copings metálicos, que, divididos em três
grupos de oito amostras de acordo com o cimento utilizado, foram cimentados com fosfato de zinco,
ionômero de vidro, e resinoso dual. As amostras foram termocicladas e em seguida colocadas em fucsina
básica a 0,5% por um período de vinte e quatro horas. Os corpos- de- prova foram seccionados no
sentido mésio-distal e avaliados com o auxílio de uma lupa com aumento de 4x. Com base nos resultados,
observou-se que o cimento resinoso apresentou 75% das amostras sem infiltração marginal, sobressaindose em relação ao demais, de modo que os cimentos de ionômero de vidro e fostato de zinco tiveram
apenas 20,8% das amostras sem infiltração. Concluímos que o cimento resinoso por ter apresentado os
melhores resultados seja o cimento mais indicado nas cimentações de próteses fixas.
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em pacientes com desordem dessa articulação, principalmente deslocamento anterior crônico de disco.
Sugere-se que tal calcificação ocorra em resposta ao estresse tecidual e demanda funcional. Dor durante
movimentos mandibulares e limitação de abertura bucal são sintomas comuns. Neste trabalho, objetivase relatar caso clínico de calcificação do disco articular diagnosticado por radiografias convencionais e
tomografia convencional e de feixe cônico. Paciente CAAG, 74 anos, sexo masculino, durante obtenção
de radiografia panorâmica convencional em serviço privado de Radiologia Odontológica da cidade de
Recife, apresentou radiopacidade em ATM esquerda. Para melhor avaliação, foram realizados exames
tomográficos, constatando-se presença de estrutura calcificada acima da superfície articular do côndilo
mandibular nas imagens em boca fechada e alteração do posicionamento da calcificação nas imagens em
abertura bucal máxima, acompanhando o movimento do côndilo; sugerindo calcificação do disco articular. Assim, percebeu-se que a radiografia panorâmica possibilita visualização de alterações grosseiras
das superfícies articulares e que o exame tomográfico é imprescindível para diagnosticar alterações
ósseas nas ATMs, pois permite visualização detalhada em diferentes planos, sem sobreposição de
estruturas ósseas adjacentes.
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A articulação temporomandibular (ATM) constitui uma das mais complexas articulações do ser humano.
Em virtude de sua extensa dinâmica funcional, a ATM é alvo de inúmeras disfunções, dentre elas a
osteoartrite. Esta entidade patológica é caracterizada pela degeneração da fibrocartilagem articular, o
que reduz o efeito amortecedor da cartilagem provocando inflamação. É possivelmente iniciada quando
uma carga excede a faixa tolerável ou, quando a capacidade das células de responderem às tensões
mecânicas esteja diminuída. Os indivíduos acometidos por esta disfunção, geralmente os mais idosos,
frequentemente apresentam dor diretamente sobre a ATM, associada à creptação. Os achados radiográficos,
os quais podem ser obtidos por radiografias panorâmicas, e mais facilmente por tomografias
computadorizadas (TC) contribuem no diagnóstico, através da detecção de irregularidades ósseas. O
presente trabalho reporta o caso clínico de uma paciente de 74 anos com queixa de dor na região da ATM
esquerda, de surgimento espontâneo ou após aumento da função articular. Foi solicitada uma TC de feixe
cônico, onde foi constada área de erosão no contorno anterior do côndilo mandibular esquerdo associada
à redução dos espaços articulares. A paciente relatou a presença de artrose em ambas as mãos. Desta
forma, diante dos achados imaginológicos e do quadro clínico da paciente, foi possível estabelecer o
diagnóstico de osteoatrite.
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A tomografia computadorizada volumétrica de feixe cônico é uma técnica de imagem que utiliza um
feixe cônico de radiação para adquirir dados volumétricos do paciente. Essa técnica trouxe um grande
avanço na imaginologia odontológica, pois permite a visualização de estruturas com uma menor exposição
à radiação em relação à tomografia médica e riqueza em detalhes. O seio maxilar é uma importante
entidade anatômica que precisa ser considerada no diagnóstico radiológico, quanto a sua morfologia,
relação com as raízes dentárias, e detecção de lesões. Através de exames tomográficos, é possível identificar
e determinar a extensão de alterações no seio maxilar, permitindo a visualização de entidades como
sinusite, pseudocisto de retenção de muco, osteoma, antrólito, sinusopatia odontogênica, dentre outras.
Estes casos foram identificados a partir de exames de tomografia computadorizada de feixe cônico,
realizados entre setembro de 2006 e agosto de 2007, em sua maioria, para avaliação pré-implante na
maxila.Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo a apresentação e explanação das entidades
patológicas de maior freqüência no seio maxilar visualizadas através da tomografia de feixe cônico.
Sabe-se que o sucesso do tratamento está no correto diagnóstico e planejamento.
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Tem sido referida esta lesão com os nomes de cisto mucoso e mucocele do seio maxilar. Estas lesões são
usualmente descobertas em exames radiográficos de rotina. As características radiográficas apresentamse como padrão a todos os cistos mucosos. Na maioria das vezes, a sintomatologia é ausente e por
apresentar-se mais unilateral, sua presença torna-se mais evidente. Deve-se salientar a possível relação
com quadros alérgicos e períodos de elevação da umidade relativa do ar. Estatisticamente não se observou
predileção pelo lado acometido, muito menos relação com as condições dentais no mesmo quadrante.
Tratando-se da faixa etária, as segunda e terceira décadas de vida parecem ser as que mais apresentam
este cisto, assim como a prevalência por pacientes leucodermas. Sua patogenia é especulativa, mas segundo
KWAPIS & WHITTEN (1971), uma severa inflamação ao redor das glândulas mucosas do seio pode
alterar sua integridade, com conseqüente retenção de muco. Estes cistos aparecem como radiopacidades
esféricas, ovóides, em forma de cúpula, com limites uniformes, contrastando com a imagem francamente
radiolúcida, do conteúdo aéreo da cavidade sinusal, em radiografias das regiões de dentes pré-molares
da maxila. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância do diagnóstico de tal patologia
através de exames panorâmicos da clínica diária.
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O Brasil constitui-se atualmente palco de transformações profundas no que se refere à política de saúde.
Desde a década de 80 vem sendo implementado um processo de descentralização na saúde. O estudo
aprofunda o conhecimento sobre o trabalho em equipes multiprofissionais na implantação/execução do
PSF e no atendimento às grandes demandas por atenção odontológica no município de Aracaju (2007). O
universo da pesquisa abrange cirurgiões-dentistas (uma amostra com 16 entrevistados) abordando-se os
temas: opção pelo trabalho no PSF, forma de acesso, trajetória, concepção, princípios, aspectos positivos
e negativos, capacitação para o trabalho, desafios, competências e habilidades necessárias para o trabalho
multiprofissional e barreiras de gênero enfrentadas por mulheres para a capacitação. No Brasil 52,1%
dos CDs têm participação no SUS e 33,2% no PSF, indicando que a saúde pública é um grande empregador
dos cirurgiões dentistas. A predominância de dentistas do sexo feminino no Brasil (54,6%), em Sergipe
e no PSF, confirma tendência da feminização da profissão, pois se acredita que, em geral, a escolha da
profissão é explicada pela habilidade manual. As competências e habilidades necessárias para o trabalho
do dentista no PSF podem ser assim resumidas: pensar criticamente, tomar decisões, ser líder, planejar
estrategicamente para continuas mudanças, gerenciar serviços de saúde, aprender permanentemente.

P-415

[186] O PAPEL DOS ACS NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL.
FILHO, G.D.S.; FARIAS, R.M.F.; FARIAS, R.M.F.; GOES, P.S.A.
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:genivaldias@gmail.com
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O presente trabalho mostra um estudo observacional transversal a partir de uma artigo de laudos
radiográficos (panorâmicos ou seriografia) de pacientes encaminhados a uma clinica de radiologia
odontológica da cidade de Fortaleza para verificar a ocorrência de quartos molares. Os dentes
supranumerários constituem uma das anomalias mais conhecidas e estudadas da dentição humana,
considerada uma alteração de número. Os dentes supranumerários recebem varias denominações, de
acordo com a localização, se estiver na distal dos terceiros molares classificam-se como quartos molares.
Estes geralmente são pequenos e rudimentares, mas podem ter tamanho normal. Quanto ao tratamento é
indicado a remoção cirúrgica, prevenindo complicações futuras. Por outro lado, quando o supranumerário
não estiver provocando transtorno ao paciente é recomendado ao paciente que seja feito controle clínico
e radiográfico aguardando a completa formação das raízes dos dentes adjacentes. É importante a detecção
precoce de dentes supranumerários, visto a serie de complicações que podem causar na dentição.
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[932] MESIODENS – RELATO DE CASO.
ESCÓSSIA, N.B.M.; VIANA DE ARAÚJO, C.R.; DINELLY, É.M.P.; FONTES, A.M.;
ALMEIDA MARTINS, M.G.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:nathaliabme@hotmail.com

O

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), implantado em 1991, e mais tarde o PSF –
Programa de Saúde da Família, são elementos essenciais para a reorientação deste modelo de atenção à
saúde. Tendo como objetivo realizar uma análise critica do papel do ACS na equipe de saúde bucal do
PSF. Foi realizada uma busca na literatura nas bases de dados: BIREME e SCIELO; focando nas principais
revistas de saúde coletiva e afins, indexadas nessas bases: Revista de Saúde Pública; Ciência e Saúde
Coletiva; Caderno de Saúde Pública, Brazilian Oral Research e Revista Panamericana de Saúde Pública;
Portaria ministerial n.º 267/2000 e produção acadêmica tomando como período de abrangência os últimos
5 anos. Foram encontrados 34 artigos, dos quais 44,11% estavam na revista Caderno de Saúde Pública,
38,23% na revista Ciência e Saúde Coletiva, 2,94% na Revista Panamericana de Saúde Pública, 2,94%
na Brazilian Oral Research e 11,78% na Revista de Saúde Pública, dos quais foram selecionados 47,05%
para análise e destes 23% envolviam especificamente a saúde bucal. Pode-se concluir que os trabalhos
sobre o tema são escassos e que um importante indicativo do lugar que podem ocupar os ACS é a promoção
da saúde bucal.
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[276] A SAÚDE BUCAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA – UMA ANÁLISE A PARTIR DA
USF TIA REGINA DS-II – RECIFE-PE.
ALBUQUERQUE, L.A.; ARCHER, C.E.; GOES, P.S.A.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:lud.albuquerque@hotmail.com
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A Hiperdontia é uma anomalia de desenvolvimento não muito rara com prevalência de 0,3 a 3,8% na

PSF tem como principal objetivo reorganizar a prática da atenção à saúde, priorizando as ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma integral e contínua,
levando saúde para a população, e garantindo assim o acesso àqueles que necessitam do serviço. Com o
objetivo de caracterizar a prática dos profissionais de saúde bucal na USF Tia Regina e ações
intersetoriais,foram realizadas visitas territoriais com roteiros pré-estabelecidos pela disciplina de
Odontologia Preventiva e Social-FOP/UPE. Após os resultados foi realizada uma análise crítica entre os
aspectos teóricos e legais da prática da Saúde Bucal no PSF. Na USF Tia Regina são atendidas 3203
famílias, população em sua maioria pobre, sem acesso à informação, lazer e até educação. È uma área sem
creches, escolas de ensino médio, praças ou qualquer infra-estrutura. É aí que entra o trabalho da unidade
com uma série de atividades voltadas para o modo de vida da população e entre essas atividades há o
Programa Xô Filariose (dedicado à prevenção da filariose) e o Hiperdia (dia com atividades e atendimentos
voltados a pacientes hipertensos e diabéticos) além de outros programas, fazendo com que haja uma maior
interação do profissional com a comunidade e uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas.

população mundial, caracterizada pela formação de dentes em excesso. O termo mesiodens se refere a um
dente supranumerário com microdontia, posicionado na região da pré-maxila entre os incisivos centrais
superiores, podendo estar incluso ou não. É importante que o mesiodens, seja detectado e removido
precocemente para que se obtenha um melhor prognóstico quanto às possíveis complicações associadas a
ele. No caso clínico descrito, foi utilizada, como ferramenta de diagnóstico, a tomografia computadorizada
em 3D para avaliar um dente supranumerário mesiodens incluso em posição invertida entre os incisivos
centrais superiores em um adolescente de 12 anos. A tomografia foi realizada para permitir a localização
mais precisa em relação aos dentes e estruturas adjacentes, com o objetivo de que houvesse o mínimo de
seqüelas durante a sua remoção cirúrgica. Foi feito o controle clínico e radiográfico do caso durante 2 anos
após a cirurgia, sendo observada após onze meses o início de reabsorção radicular externa do dente 11. O
tratamento endodôntico foi realizado com 12 meses pós-cirurgia. Os controles clínicos e radiográficos
mostraram estabilização da área reabsorvida. O correto diagnóstico e uma avaliação multidisciplinar ajudam
na obtenção de resultados satisfatórios e previsíveis, evitando-se complicações do caso.
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[496] A LITERATURA DE CORDEL COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM
SAÚDE BUCAL E CIDADANIA.
SOUZA, R.B.; AMORIM, A.G.; MAFRA MEDEIROS, S.S.; VEIGA PESSOA, D.M.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CAICÓ, RN, BRASIL.
e-mail:ronilsonbatista@hotmail.com
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[687] INTERSETORIALIDADE NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: PROGRAMA AGRINHO 2007.
SOUSA LEAL, S.R.1; SOUZA, G.C.A.2; BARBOSA, A.A.A.3; MEDEIROS, F.A.B.4;
VIEIRA, J.G.5.
1,2,3,4.UFRN, NATAL, RN, BRASIL; 5.UNP, NATAL, RN, BRASIL.
e-mail:stellaleal@natal.digi.com.br
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Introdução: A literatura de cordel chegou ao Brasil pelos colonizadores espanhóis e portugueses,
instalando-se na Bahia e irradiando-se por todo o Nordeste. É utilizada como instrumento de distração,
mas também de crítica social. Pouco utilizado na área da saúde, justifica-se a inclusão do cordel como
importante ferramenta na educação em saúde bucal e cidadania, sentido inovador deste trabalho que
é parte de um projeto de extensão do Curso de Odontologia da UERN. Objetivo: Discutir a literatura
de cordel como alternativa para educação em saúde bucal na perspectiva de uma transformação de
hábitos e atitudes que redundem na melhoria da qualidade de vida. Metodologia: Realização de encontros
quinzenais com alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Senador Dinarte Mariz em CaicóRN; debates de temas relacionados à saúde bucal, cidadania e confecção de cordéis. Resultados: Esta
prática educativa inova e cria situações cotidianas que despertam o interesse nos alunos no sentido de
melhor preservarem sua saúde. Conclusão: O cordel pode ser tomado como ponto de partida de análise
de determinados aspectos da relação entre ciência e sociedade e pode ser utilizado como instrumento
adicional de divulgação científica, especialmente junto aos setores populares.
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[618] BIOSSEGURANÇA NO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPE EM
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
BRASIL, C.M.V.; CARVALHO, N.R.; MOTA, C.C.B.O.; ESTIMA, D.C.C.; SILVA,
R.J.; VASCONCELOS, M.M.V.B.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:catarinamvbrasil@hotmail.com
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Este trabalho obejetiva apresentar a experiência resultante de uma parceria entre os setores da Educação
e da Saúde, possibilitando o desenvolvimento do Programa Agrinho, no Município de Senador Georgino
Avelino, no estado do Rio Grande do Norte, no período de Outubro a Novembro de 2007.Tal parceria
contribui imensamente para o desenvolvimento da Educação em Saúde Bucal, principalmente com a
recente da incorporação da Saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, e o seu respectivo documento
(Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal-2004), que a coloca como uma de suas atividades
estratégicas.Foram desenvolvidas as seguintes ações: reuniões de planejamento com os professores, oficina
de confecção de macromodelos, caminhada, gincanas e palestras educativas com pais e alunos, escovações
dentais supervisionadas e aplicação tópica de Fluoreto Fosfato Acidulado. Este parceria teve um resultado
extremamente positivo, tanto pela capacitação dos professores para trabalharem com multiplicadores de
informações sobres saúde bucal, quanto pela incorporação de hábitos saudáveis pelos alunos. De uma
forma geral, mostrou que esta parceria é possível de ser realizada na grande maioria dos municípios
brasileiros, e permite atuar na formação de uma “geração saudável”, sem deixar de seguir o foco na
família, ao se trabalhar, também, em um espaço social que reúne os alunos e seus respectivos pais e
responsáveis.
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[1094] SAÚDE BUCAL NO AMBIENTE ESCOLAR MELHORA A QUALIDADE DE
VIDA DOS INSERIDOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM PALMARES/PE.
FEITOZA, C.C.1; ARAUJO, A.B.V.L.2; SOUTO, C.A.S.3; SANTOS, F.B.4.
1,2.PSF DOS PALMARES, PALMARES, PE, BRASIL; 3.CESMAC, MACEIÓ, AL,
BRASIL; 4.CEO, PALMARES, PE, BRASIL.
e-mail:chris_tianeodo@hotmail.com
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O

objetivo deste trabalho foi observar o cumprimento das normas de biossegurança, bem como os
cuidados com os riscos ocupacionais pelos alunos, nos procedimentos cirúrgicos nas clínicas de Periodontia e Cirurgia 1, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este trabalho
consistiu-se de um estudo observacional, no qual foram anotados em formulário, o cumprimento ou não
das normas de biossegurança e os cuidados com os riscos ocupacionais pelos alunos durante o atendimento,
no período de outubro/2006 a maio/2007. Os alunos foram observados em 2 clínicas, perfazendo um
total de 133 fichas observadas. Procurou-se contemplar as clínicas em igual proporção de observações.
Os resultados apontaram a ausência de manilúvio, inadequações quanto ao uso dos EPI para os alunos e
para os pacientes, falta de um local exclusivo para lavagem de instrumental e deficiências ergonômicas
durante a prática clínica. Concluiu-se que é necessária a divulgação mais intensa de políticas públicas
que orientem a utilização as normas de biossegurança entre os alunos da instituição, assim como uma
reavaliação e mudanças na infra-estrutura das clínicas e dos conteúdos dos treinamentos em aula oferecidos
aos alunos do curso de Odontologia da UFPE, no intuito de melhor conscientizar os alunos e prevenir a
ocorrência de acidentes ocupacionais.
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[665] CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III – CIRURGIA.
LUCENA, M.C.1; FLORENTINO, E.R.2; FILHO, A.L.A.3; VILARIM, L.T.4; FILHO,
R.O.5; FILHO, R.O.6.
1,2,3,5,6.ASCES-FOC, CARUARU, PE, BRASIL; 4.ASCES – FOC, CARUARU, PE,
BRASIL.
e-mail:anjomilcy@hotmail.com

Frente às condições de saúde bucal dos alunos, o Projeto Saúde Bucal do Escolar(PSBE): EMMAAG –
Sorrindo Saúde surgiu entre Saúde e Educação, objetivando promover saúde, direcionando as atividades
para uma Prática de Promoção. Os 546 alunos entre 05 e 14 anos e demais profissionais da Escola Abílio
Galvão na cidade dos Palmares/PE foram inseridos num Projeto Piloto. Objetivou-se relatar os resultados
deste projeto. Após capacitações de Educação em Saúde sensibilizando os envolvidos quanto à importância
do PSBE e de oficinas com os pais, orientando-os também sobre autorização do termo de consentimento,
iniciou-se Fluorterapia por 04 semanas, buscando a inativação das lesões inicias da doença cárie(Mancha
Branca Ativa). Realizou-se o Índice MEDIMED identificando as crianças com maiores necessidades de
tratamento odontológico nos dentes permanentes para encaminhamento ao PSF no entorno da Escola. Os
resultados do projeto mostraram: implantação da escovação diária após a merenda escolar; confecção de
um escovódromo no pátio da instituição; realização de atividades transversais curriculares abordando o
tema de Saúde Bucal; motivação dos alunos na manutenção da saúde e tratamento conservador na Unidade
Básica de Saúde. Concluiu-se que o futuro da doença ou da saúde depende das ações realizadas
principalmente na escola, que certamente será melhor que a triste realidade das exodontias e restaurações
feitas nos consultórios.
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[1196] INSTRUÇÃO E MOTIVAÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA LORETO II NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.
SANTILLO, P.M.; BARROS, É.S.
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O

objetivo deste trabalho foi identificar as estratégias utilizadas no Centro de Especialidades
Odontológicas – III para o atendimento da população em geral ao nível de média complexidade cirúrgica.
Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s) são unidades de saúde destinadas ao atendimento
odontológico especializado no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Centro de Especialidade odontológica
III (CEO III) começou como um curso de extensão em 28 de maio de 2004, realizando cirurgias de dente
retido, sendo considerado como estágio curricular. O CEO III funciona através de uma parceria do
Ministério da Saúde juntamente com a Faculdade de Odontologia de Caruaru (FOC) e presta atendimento
a várias cidades do estado de Pernambuco. O seu funcionamento dar-se através de um repasse financeiro
feito pelo Ministério da Saúde que é transferido diretamente pela Prefeitura Municipal de Caruaru para o
CEO III. Além de beneficiar a população que necessita dos cuidados odontológicos, o CEO-III favorece
um desenvolvimento bastante significativo para a futura vida profissional da cada aluno. São experiências
diárias que só vêm a somar com o conhecimento adquirido em sala e que na prática se concretiza.
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[1043] O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA NA PROMOÇÃO DE
SAÚDE BUCAL.
PEREIRA SILVESTRE, A.P.; GOMES DA SILVA, A.L.; BERTOLDO CAMPOS, R.H.;
JORDÃO JUCÁ, T.T.; BALABAN, R.; SANTOS DUARTE, A.H.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO FOP/UPE, CAMARAGIBE,
PE, BRASIL.
e-mail:anapsilvestre@ig.com.br

A

placa dental é o fator etiológico determinante da doença cárie e periodontal, tornando-se importante a
limpeza adequada dos dentes como a medida mais abrangente não só de controle, mas de prevenção e
tratamento de doenças dentárias. O objetivo do trabalho foi descrever ações de educação em saúde bucal,
utilizando instrumentos educativos para instruir, motivar e despertar o interesse de crianças sobre a
importância da higiene bucal. As atividades foram desenvolvidas na Unidade de Saúde da Família Loreto II
situada no distrito I do Município de Jaboatão dos Guararapes- PE para escolares de 6 a 12 anos. Os
instrumentos utilizados pela equipe de saúde bucal foram oficinas e dinâmicas de grupo. A combinação de
abordagens educativas com posterior escovação supervisionada com flúor mostrou ser eficiente, já que
durante as apresentações percebeu-se o entusiasmo e um grande interesse dos escolares em serem partícipes
do processo de promoção de saúde bucal, além dos sorrisos ao término das apresentações. Conclui-se que
a instrução e motivação de temas relacionados à saúde bucal em escolares nas unidades de saúde da família
são imprescindíveis para evitar doenças bucais e trazer uma melhoria na qualidade de vida.
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[753] PREVALÊNCIA DA GENGIVITE EM ESCOLARES: REVISÃO SISTEMÁTICA.
SIQUEIRA, A.R.A.1; CARNEIRO, L.J.S. 2; SANTANA FILHO, M.L.3; MACIEL,
S.S.S.V.4.
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A

saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.
A saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo estando diretamente relacionada
com as condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade,
acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde e à informação. Logo a luta pela promoção de saúde
bucal está intimamente vinculada à luta pela melhoria de fatores condicionantes sociais, políticos e
econômicos. A promoção de saúde é basicamente uma atividade no campo social e não apenas um serviço
médico, buscando fazer com que as escolhas mais saudáveis tornem-se escolhas mais fáceis, utilizando
um instrumento de transformação social que é a educação, não só a educação formal, mas toda a ação
educativa que propicie a reformulação de hábitos, a aceitação de novos valores e o estímulo à criatividade.
Dessa forma, os profissionais de Odontologia precisam começar a tratar seus pacientes procurando observar
em que tipo de contexto social eles estão inseridos, utilizando afeto e compreensão, e também agindo
com comportamento adequado e cognição para entender a doença do seu paciente. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho é apresentar a importância da saúde bucal, além de medidas preventivas que visem sua
promoção, e também sua inter-relação com a saúde geral.
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A presença da Gengivite é comum, caracterizada por uma inflamação da gengiva marginal de origem
bacteriana, geralmente provocada pela má higienização oral. Avaliar a prevalência de gengivite em
escolares da rede pública e privada do Brasil.Realizou-se uma pesquisa eletrônica às bases de dados do
Centro Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (BIREME), MEDLINE, LILACS e BBO,
utilizando-se como descritor de assunto “gengivite” e ”epidemiologia” no período de 2000 a 2007. Foram encontrados na base 15 artigos com texto completo, a seleção baseou-se na conformidade dos limites
dos assuntos aos objetivos deste trabalho, desconsiderados aqueles que, apesar de aparecerem no resultado
da busca, não abordavam o assunto sob o ponto de vista da prevalência da gengivite em escolares. A
revisão de literatura realizada aponta uma prevalência de gengivite na população de escolares em média
de 82%, tendo como um grande fator de risco a situação sócio-econômica do indivíduo. Portanto, fica
evidenciada a necessidade de programas de saúde bucal visando a prevenção e o tratamento das afecções
desde a primeira infância, com ênfase nas classes mais pobres.
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[799] TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO EM SÁUDE PÚBLICA.
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METODOLOGIAS E OS MÉTODOS TRADICIONAIS.
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Este trabalho tem como objetivo mediante uma revisão da literatura discutir a aplicabilidade do ART
em serviços de saúde pública como uma opção viável para tratamento de lesões cariosas aliado a programas
educacionais, buscando-se informar e educar a população para o efetivo desenvolvimento de cuidados
voltados para a saúde bucal. o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), é um procedimento de remoção
de tecidos cariados usando colheres de dentina e restauração da cavidade com material adesivo, geralmente
o ionômero de vidro. Esta técnica foi desenvolvida para possibilitar o tratamento dentário em países
subdesenvolvidos, e sem infraestrutura nos quais as exodontias seriam as únicas opções de tratamento. A
técnica Restauradora Atraumática baseia-se na máxima prevenção e mínima intervenção sendo considerada
uma técnica menos invasiva mas eficaz no tratamento de lesões de cárie, que têm contribuído para satisfazer
as necessidades restauradoras, principalmente em programas de saúde pública. Concluiu-se que a
simplicidades de execução do ART, o baixo custo, à possibilidade de execução sem o uso de energia
elétrica e sem equipamentos odontológicos sofisticados, mostram algumas vantagens da técnica. Além
disso, a grande demanda de atendimento pode ser suprida já que o tempo necessário para a sua realização
é significativamente menor.
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O diagnóstico correto da cárie em função da redução de sua prevalência, está se tornando um desafio
para os cirurgiões-dentistas, e de modo especial, a da cárie localizada na superfície oclusal pela diminuição
da velocidade de progressão da lesão cariosa e consequentemente alteração em seu padrão de
desenvolvimento. Além disso, o diagnóstico da cárie dentária em estágios iniciais permite o tratamento
precoce, minimizando a necessidade de procedimentos invasivos e prevenindo a progressão das lesões
nas regiões adjacentes a restaurações. Desta maneira, busca-se por esses motivos, métodos ou associações
de métodos diagnosticar tanto a doença como a higidez do elemento dentário. Rotineiramente com este
intuito, utiliza-se a inspeção visual, o exame tátil com sonda e radiografias interproximais. No entanto,
outros métodos vêm sendo desenvolvidos como a fibra óptica de transiluminação, videoscópio, medidor
de resistência elétrica e laser fluorescente como método de diagnóstico para a cárie dentária, procurando
as vantagens e desvantagens, indicações e contra-indicações de seu uso. Assim, este trabalho tem como
objetivo fazer uma revisão de literatura quanto aos novos métodos de diagnóstico da cárie dentária,
sendo de fundamental importância que o profissional conheça os diversos métodos de diagnóstico, não
se limitando apenas ao exame habitual, para não comprometer a qualidade do diagnóstico e do tratamento.
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A cárie dentária mostra-se como uma das afecções de maior prevalência na cavidade bucal. A prevenção
à cárie é discutida há anos e, apesar do declínio das últimas décadas ainda requer atenção, principalmente,
no âmbito da saúde pública. O objetivo deste trabalho é mostrar os diferentes agentes cariostáticos na
prevenção à cárie frente às diversas opções clínicas ofertadas. O diamino fluoreto de prata parece ser
uma excelente opção em cárie precoce da infância e apresenta como vantagens, fácil e rápida aplicação,
e baixo custo, no entanto apresenta coloração enegrecida antiestética. O verniz fluoretado seria bem
indicado para pacientes com alto risco à cárie, quanto ao tetrafluoreto de titânio, seria recomendado para
controlar a progressão da cárie em profundidade, sensibilidade dentinária e microinfiltrações, isso se dá
por que, além de sua propriedade cariostática, sugere-se a formação de uma película protetora contra
ácidos na superfície do esmalte. Hoje, a ozonoterapia é referenciada como método alternativo no tratamento
e controle da cárie, já sendo utilizada no exterior e estudada no Brasil, principalmente, pelo seu alto
poder oxidante e bactericida, sendo considerada um poderoso cariostático. Diante de tantas opções,
portanto, ter uma visão crítica dos materiais e saber indicá-los é fundamental para o sucesso do tratamento.
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Xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca, conseqüente ou não a alterações qualitativas e/ou
quantitativas salivares, podendo ser verificada a sintomatologia em pacientes com e sem adequado fluxo
salivar. Pode ser verificada dificuldade de mastigação, fala, deglutição, sensação de queimação bucal,
hipogeusia, mucosites, ulcerações na boca, saliva espumosa, espessa e/ou pegajosa, mucosa ressecada,
superfície língual fissurada e atrofia das papilas. A xerostomia pode ou não estar associada a doenças e/
ou alterações sistêmicas, como a Síndrome de Sjögren, alterações hormonais e diabetes. Outra causa é o
efeito adverso de diferentes tratamentos, medicamentosos ou não, como a radioterapia de cabeça e pescoço,
psicotrópicos, antiparkinsonianos, anti-hipertensivos, descongestionantes e anticolinérgicos. O tratamento
dependerá da qualidade do parênquima e função residual das glândulas salivares. É importante para o
cirurgião-dentista conhecer as manifestações clínicas da xerostomia e estar preparado para instruir seus
pacientes a respeito destas, proporcionando aos mesmos alívio sintomatológico. O objetivo deste trabalho
é discutir as informações relacionadas à xerostomia, suas manifestações clínicas e as principais condutas
terapêuticas de controle.
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O objetivo deste é mostrar, através de uma revisão da literatura, que a saúde bucal não é simplesmente
tratar os dentes dos pacientes. A odontologia tem um papel mais amplo, que deve ser mostrado à sociedade
para que exija dos líderes do governo acesso aos seus benefícios. As ações nesta área visam melhorar a
qualidade de vida, como alimentação saudável, manutenção da higiene, e auto-cuidado do corpo. As
condições de saúde bucal são, um dos mais significativos sinais de exclusão social e que o enfrentamento
dos problemas nessa área exige mais do que atenções assistenciais. Requer políticas intersetoriais,
integração de ações preventivas, curativas e de reabilitação, e enfoque de promoção da saúde,
universalização do acesso, responsabilidade pública e compromisso do Estado incluindo as três esferas
de governo. Enfim, a prática de saúde bucal constitui-se em potencial ferramenta de mudança nos processos
de trabalho, convivendo com o velho e o novo, num processo inacabado. Com isso, espera-se que o
direito à saúde e à saúde bucal passe a integrar o cotidiano dos brasileiros, viabilizando o acesso aos
serviços odontológicos de média e alta complexidade. O desafio é grande, porém necessário, porque
cuidar da saúde bucal é resgatar a dignidade do cidadão. É preciso intervir para ampliar e melhorar o
acesso ao atendimento odontológico.
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O aleitamento materno exclusivo é essencial para a criança nos primeiros meses de vida, pois além de
conferir ao bebê maior resistência imunológica, melhor nutrição e relação afetiva mãe – filho, permite
um bom desenvolvimento estomatognático. Através da sucção promove-se o desenvolvimento adequado
dos órgãos fonoarticulatórios quanto à mobilidade, força, postura e desenvolvimento das funções de
respiração, mastigação, deglutição e articulação dos sons da fala. Este trabalho teve como objetivo, a
partir de uma revista da literatura, relacionada às áreas de pediatria, odontologia e fonoaudiologia, fazer
um levantamento à respeito dos problemas relacionados com o desmame precoce, como por exemplo:
má oclusões, respiração bucal, adoção de hábitos de sucção não nutritiva, entre outros fatores que
contribuirão para necessidade de futura correção ortodôntica. Com base nos dados disponíveis, observase que o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida é de fundamental importância para o
neonato. O incentivo desta prática e o adequado padrão de sucção é a base para a prevenção de alterações
no sistema motor-oral.
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Introdução: A endocardite infecciosa é uma doença caracterizada pela contaminação da superfície do
endotélio, principalmente nas válvulas cardíacas, é uma das poucas complicações potencialmente letais
do tratamento dental, e, embora incomum, tem sido relatado um nível de mortalidade de 20%. Além dos
procedimentos clínicos, como a raspagem e pequenas cirurgias, a falta de uma boa higiene oral também
já é conhecida como causa significante da bacteremia que pode dar origem a EB. Objetivo: Fazer com
que o profissional da Odontologia tenha o conhecimento, sobre está doença de forma que, possa identificar
clinicamente com mais precisão, as situações mais diversas que a possam desencadear. Metodologia:
Devido à relevância do assunto em Odontologia, o presente trabalho faz uma revisão da literatura,
enfatizando aspectos relacionados à etiologia, aos pacientes suscetíveis, aos procedimentos odontológicos
de risco e à profilaxia preconizada para a referida doença. Foi realizada uma busca na literatura focando
as principais revistas acadêmicas, tomando como período de abrangência os últimos 6 anos. Resultados:
Foram encontrados 17 artigos, dos quais todos foram selecionados para análise e posterior realização do
trabalho. Conclusão: Pode-se concluir que os trabalhos sobre o tema são escassos e que é muito importante
que o cirurgião dentista tenha o conhecimento sobre a endocardite bacteriana para que assim a evite.
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O

tratamento com plantas medicinais remota a milhares de anos e é uma característica comum as culturas
e civilizações humanas. Com o desenvolvimento da fitoterapia, coloca-se à disposição da população
medicamentos que provocam menos agressões ao organismo quando utilizados corretamente, e, em alguns
casos, o tratamento fitoterápico pode até mesmo dispensar o tratamento alopático. Este trabalho visa
descrever algumas ervas de interesse odontológico. Existem cerca de 250 fitoterápicos destinados a
sanar problemas odontológicos. As ervas que constam neste levantamento são bastante acessíveis,
encontradas em diferentes regiões brasileiras. Eles são indicados especialmente para várias afecções
bucais, entre elas: traumas, úlceras, infecções, problemas salivares, glossites, hemorragias, halitoses,
dor de dente, estomatites, problemas ósseos. Sendo importante destacar as inflamações bucais por serem
freqüentes e necessitarem de tratamento. Várias substâncias são utilizadas na medicina popular como
agentes antiinflamatórios, dentre elas podemos citar: o caju (anacardium occidentali l.); a camomila
(matricaria chamomilla l.); e a romã (punica granatum l.).
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U

m conceito de beleza é dado como a harmonia em relação numérica ou geométrica das estruturas
faciais. A odontologia estética tem grande destaque dentro da odontologia, e tem como um de seus objetivos
criar uma harmoniosa proporção entre os dentes maxilares anteriores. A estética está relacionada à cor,
textura e forma dos dentes. A forma é a parte mais crítica do trabalho estético, estando diretamente
relacionada ao bom senso de harmonia do profissional. Segundo LERMAN (1942) o cirurgião-dentista
deve desenvolver um bom gosto, sensibilidade estética e percepção visual a fim de que possa criar uma
harmonia nas estruturas faciais. Os dentes mantêm entre si certa proporcionalidade, assim há a necessidade
de parâmetros na harmonização do sorriso. A proporção áurea descrita por Pitágoras é considerada a
essência da beleza na natureza, estando presente em diversos pontos desta. LOMBARDI (1973) primeiro
a descrever a aplicação da proporção áurea na odontologia, posteriormente LEVIN (1978) usou para
relacionar as sucessivas larguras mesiodistal dos dentes superiores anteriores com a proporção áurea.
Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo, discorrer sobre o uso da proporção áurea na
odontologia estética. Através da revisão de literatura, observou-se que apesar de sua grande utilização,
não há um consenso do seu uso, mas que este serve como um ponto inicial para o tratamento estético.
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Dentre os distúrbios dolorosos que afetam a humanidade a dor na coluna é a grande causa de morbidade,
é bastante comum em trabalhadores jovens. Provoca aumento do absenteísmo e da incapacidade temporária
ou permanente. Os objetivos deste trabalho foram descrever a prevalência de dor na coluna vertebral em
acadêmicos do 10º período do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
identificar fatores que contribuem para a causa das dores e quantificar a dimensão dessas dores. Foi
realizado um estudo de corte transversal realizado em maio de 2005. Foram realizados questionários
estruturados contendo informações socioeconômicas, profissionais e características da dor, e, para análise,
os resultados foram apresentados nos softwares EXCEL 2000 e SPSS V.08. Estudo aprovado pelo comitê
de ética da UFPE, ofício nº. 006 /2005 – CEP/CCS. Foram entrevistados 37 acadêmicos, a maioria do
gênero feminino (56,8%). Demonstrou-se uma prevalência de 75,7% de dor na coluna vertebral, com
maiores queixas na região lombar (57,1%). A posição irregular e posição prolongada (p= 0,01) foram
apontadas pelos entrevistados como fatores que mais contribuem para dor. É necessário que as orientações
posturais e os cuidados ergonômicos sejam realizados desde a formação dos profissionais, para que não
ocorra uma redução, precoce, na produtividade e na qualidade de vida dos odontólogos.

P-438

[319] MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES LEUCÊMICOS.
LAFAYETTE, B.C.S.1; ANJOS, A.G.P.2; VASCONCELOS, D.A.3; PEREIRA, M.R.D.4;
FILHO, R.O.5.
1,2,3.ASCES-FOC, CARUARU, PE, BRASIL; 4,5.ASCES- FOC, CARUARU, PE,
BRASIL.
e-mail:ninha_lafayette@hotmail.com

Palavras-chave: MAUS-TRATOS; CRIANÇA; PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Palavras-chave: SANGRAMENTO GENGIVAL; HEMORRAGIA; LINFADENOPATIA

Segundo notificação mandatória de maus-tratos infantis na infância foi instituída no Brasil através do

As leucemias são neoplasias das células brancas do sangue, podem ser causadas por agentes carcinogênicos

Estatuto da Criança e do Adolescente, no início da década de 90, qualquer suspeita de maus-tratos infantis
contra crianças e adolescentes deverá ser obrigatoriamente notificada aos órgãos de proteção. Os
profissionais de saúde encontram-se freqüentemente diante do dilema da notificação, sofrendo pressões
legais, profissionais e emocionais que podem influenciar sua decisão. Através de revisão literária para
avaliar a conduta dos profissionais de saúde frente à suspeita de maus-tratos infantis constatou-se que a
maioria não está preparada para agir diante da hipótese de violência contra a criança, não possui
informações necessárias para encaminhar os casos, desconhece a legislação vigente, o que torna o índice
de denúncias realizadas por esses profissionais tão baixo. Prevenir casos de violência infantil ou reduzir
suas seqüelas é dever dos profissionais de saúde. A literatura enfatiza a necessidade de uma visão
multidisciplinar para conduzir os casos de maus-tratos que surgem em serviços de atendimento à saúde.
Nesse sentido, conclui-se que o incremento de programas de formação continuada, o aprimoramento das
instituições de proteção à criança e ao adolescente e a ampliação das redes de suporte poderão reduzir o
grau de insegurança profissional e incrementar o número de notificações de casos de maus tratos.
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químicos ou por exposição à altas doses de radiações ionizáveis, podendo a suscetibilidade genética também
aumentar o risco à doença. A leucemia classifica-se em aguda e crônica, dependendo do grau de maturação
da célula branca, bem como do tipo de célula que lhe deu origem. Os pacientes leucêmicos queixam-se de
fadiga, febre ocasional, sangramento gengival inexplicável, linfadenopatia, dentre outros. Frequentemente,
os dentistas são chamados para opinar sobre o potencial de infecção presente, existência de sangramento
gengival, formação de petéquias e hematomas. Existem duas considerações principais no tratamento dentário
do paciente com leucemia: a prevenção da infecção e a hemorragia. Obviamente, antes de qualquer tratamento
dentário, o médico do paciente deve ser consultado e o seu estado hematológico avaliado. Este trabalho tem
como objetivo ressaltar a responsabilidade do Cirurgião-Dentista, em identificar as manifestações bucais
presentes em pacientes leucêmicos, a fim de orientá-los a procurar um especialista, realizando assim, um
importante tratamento integrado. Como a leucemia é uma neoplasia que, devido aos achados bucais, o
dentista pode ser o primeiro profissional de saúde a ser procurado, é primordial o conhecimento para que o
mesmo identifique os sinais e sintomas desta doença.
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Emergência é toda situação que envolve risco de morte, onde o socorro deve ser prestado nos primeiros

flúor é importante para a saúde bucal especialmente pela prevenção de cárie e doenças periodontais.
Entretanto pouco se sabe sobre a real ação bioquímica deste sobre o dente e o periodonto. O trabalho visa
recolher informações atualizadas sobre a atuação do flúor no biofilme bacteriano através de revisão da
literatura especializada dos ultimos dez anos e nas principais bases de dados científicos. O biofilme é uma
comunidade complexa, não calcificada, constituído de bactérias e células epiteliais descamadas, detrito de
alimentar e macromoléculas sintetizadas pelas bactérias proliferantes, que se aderem à película adquirida
ou diretamente sobre a superfície do esmalte dental. O flúor atua sobre o biofilme através da inibição das
enzimas fosfatase e enolase que estão envolvidas no desdobramento glicolitico; quando há inibição da
fosfatase, não há liberação de ácidos orgânicos livres, que são agentes potencialmente descalcificadores, já
quando ocorre inibição da enolase impede-se a transformação do ácido 2-fosfoglicérico em ácido 2fosfoenolpirúvico diminuindo o risco de cárie. Sendo assim é importante à conscientização da população
quanto aos benefícios concomitantes à aplicação correta e suficiente do flúor, seja, na água, nos dentifrícios,
nos enxaguatórios bucais, com o intuito de promover não só a destruição da placa, mas também o controle
da produção de seus metabólicos e seus problemas conseqüentes.

vinte minutos, após um mal súbito ou acidente. Em algumas situações, manobras de emergência precisam
ser realizadas por parte dos Cirurgiões-Dentistas, já que a perda da consciência vem sendo um acontecimento
freqüente nas clínicas odontológicas. A síncope vasovagal, é a causa mais comum de alteração da consciência
do consultório dentário, sendo caracterizada por uma perda súbita, transitória e reversível da consciência. A
hipoglicemia, consisti em um estado onde a glicose sérica atinge valores muito abaixo do normal, podendo
levar a alterações no comportamento, perturbação visual, perda de consciência e convulsão. A convulsão
caracteriza-se por uma alteração involuntária e súbita nos sentidos, geralmente provocada por uma descarga
anormal de energia elétrica no cérebro. Desta forma, este trabalho tem como objetivo mostrar a importância
do conhecimento por parte do Cirurgião-dentista, de como agir em quadros frente as principais emergências
odontológicas que causam a perda da consciência, com a finalidade de evitar maiores danos ao
paciente. Assim se concluiu que é de suma importância o conhecimento de normas básicas de atendimento
em emergências para o Cirurgião-Dentista, uma vez que estas situações de emergência e suas possíveis
complicações podem ser evitadas através deste conhecimento.
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Na mandíbula, em casos de extensas atrofias de rebordo alveolar e especialmente na região pré-molares,
é comum o envolvimento do nervo mentoniano. Não havendo possibilidade de tratamento conservador,
pode-se recorrer à cirurgia para a realização da plastia óssea com reposicionamento do ponto de emergência
do feixe vásculo-nervoso. Pacientes portadores de próteses por longo período ou ainda desdentados e
sem tratamento protético reabilitador poderão apresentar sintomatologia dolorosa generalizada de etiologia
variada. Na sintomatologia subjetiva, o paciente apresenta dor do tipo neurálgica, intensa e de curta
duração presente após a mastigação ou palpação, estendendo-se por toda área inervada pelo nervo
mentoniano, havendo ainda a possibilidade do aparecimento da dor com o intumescimento do lábio
inferior de origem vasomotora reflexa. Este trabalho tem objetivo de elucidar a importância de tal técnica
no âmbito da reabilitação de pacientes desdentados, com mandíbula atrófica, reabilitados proteticamente
ou através de implantes, casos de aprofundamento do sulco vestibular da mandíbula, etc. Na grande
maioria dos casos de reabsorção óssea alveolar e mandíbula atrófica ocorre dores intensas e curtas causadas
pela compressão do feixe vásculo-nervoso que emerge do forame mentoniano.
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A abordagem ortodôntica interceptativa objetiva a retomada do curso normal do desenvolvimento crâniofacial e oclusal, ao adotar terapias pontuais ainda em estágios de dentição decídua ou mista. Dentre as
situações clínicas que merecem a intervenção ortodôntica interceptativa está o retrognatismo maxilar.
Dessa forma, apresentaremos um caso clínico da paciente, gênero feminino, 9 anos e 5 meses na fase
final de dentadura mista que apresentava face simétrica e perfil bastante reto para idade, com marcante
recuo do terço médio da face, atresia maxilar, discrepância ósseo-dental negativa em ambos os arcos,
incisivos superiores com inclinação vestibular e inferiores verticalizados e a unidade 12 cruzada. O
protocolo adotado foi de disjunção maxilar com aparelho disjuntor de Haas com ativações de ¼ de volta
duas vezes ao dia. Imediatamente após a disjunção, a paciente utilizou máscara facial (Petit) por até 16h/
dia com força ortopédica de 450g/lado. Em seguida, aparelho ortodôntico fixo parcial nos incisivos
superiores foi utilizado para promover o movimento vestibular da unidade 12. O tratamento interceptativo
demonstrou-se positivo em reinserir na paciente sinais positivos para um crescimento satisfatório,
compatibilizando a maxila transversalmente e sagitalmente com a mandíbula, e ao descruzar a mordida
anterior. Isso possibilita um melhor prognóstico e uma fase corretiva mais breve.
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Como o sorriso faz parte da estética facial, a busca de um padrão \”dentes brancos e brilhantes\”, nunca
esteve em tanta evidência como atualmente, até mesmo entre as crianças. Os dentes se tornam naturalmente
mais amarelados, de acordo com a presença de determinados fatores intrínsecos e extrínsecos. São
classificadas como manchas extrínsecas, aquelas situadas na camada mais externa do dente e causadas
por agentes tópicos. As bactérias cromogênicas freqüentemente causam descoloração na margem gengival
dos dentes e a mais comum é a mancha escura causada por espécies de Actinomyces, composta por
sulfeto férrico formado pela reação entre o sulfeto de hidrogênio – produzido pelas bactérias – e o ferro
presente na saliva e nos exsudatos gengivais. Sendo assim o presente trabalho tem por intuito relatar um
caso clínico de manchas cromógenas de uma criança na clínica odontopediátrica da Universidade Federal de Sergipe e como os profissionais podem proceder frente a essas manchas, seja em se tratando de
crianças ou adultos e enfatizar a questão da anamnese e do exame clínico serem as principais ferramentas
para determinar a etiologia de qualquer descoloração dental e assim elaborar um tratamento odontológico
atendendo as expectativas do paciente.
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As fraturas dos ossos faciais em crianças são relativamente raras se comparadas às fraturas em adultos.
Essa menor incidência se justifica pela sua estrutura óssea mais elástica, pois os mesmos são menos
calcificados que na idade adulta. A etiologia inclui quedas, acidentes automobilísticos, eventos esportivos
e ferimentos por animais. Algumas peculiaridades são inerentes ao tratamento do trauma facial pediátrico.
Os germes dentários permanentes devem ser observados durante a redução e fixação cirúrgica, visando
minimizar a possibilidade de lesão dentária ou erupção ectópica. Esse trabalho tem por objetivo discutir,
através de caso clínico, a abordagem cirúrgica frente à fratura de mandíbula pediátrica. Paciente M.P.O.,
09 anos, sexo masculino, compareceu a emergência do Hospital Getúlio Vargas – Recife(PE), vítima de
trauma facial, apresentando edema e hematoma no terço inferior da face, desoclusão dentária e perda dos
dentes 73 e 83. Ao exame radiográfico observou-se descontinuidade óssea diagnosticando-se fratura
bilateral parasinfisária de mandíbula. O tratamento consistiu em redução cirúrgica e fixação interna
rígida com duas placas em região basilar. Paciente permanece em proservação de 4 meses sem limitação
da função mandibular e da motricidade oral. Desse modo, observamos que a fixação interna rígida permite
função imediata mandibular e maior conforto ao paciente no pós-operatório.
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Na revista norte-americana Science foi publicado o primeiro estudo sobre o efeito do ozônio em células

O cisto dermóide é uma má formação cística de desenvolvimento incomum. O cisto é limitado por um

cancerígenas em 1980, onde se constatou, que esse gás tem o poder de inibir seletivamente a expansão de
células cancerosas. O objetivo do presente estudo, de revisão literária, foi posicionar os reais benefícios
que a ozonioterapia pode trazer no tratamento odontológico na busca de terapias alternativas com resultados
consistentes e duradouros. Em estudos recentes observou-se que o uso do ozônio aumenta o aporte de
oxigênio a todas as células do organismo, otimizando a função da mitocôndria responsável pela respiração
celular, facilitando e estimulando a circulação sanguínea devido a saturação de oxigênio no sangue.
Além dos efeitos bactericida, fungicida, anti-inflamatório e de inativação viral, desencadeiam também
produção de interferon, interleucina, fator de necrose tumoral servindo como coadjuvante no tratamento
de algumas dores crônicas. Na prática odontológica, tem sido utilizada na forma de óleo ozonizado ou
água bidestilada ozonizada, com aplicações para desinfecção de conduto radicular e bolsas periodontais
graças a sua ação antimicrobiana. Logo, pôde-se verificar os benefícios trazidos pelo uso do ozônio,
principalmente nas áreas de periodontia, cirurgia, endodontia e prevenção da cárie, cujos resultados
adquiridos mostraram-se excelentes frente às terapêuticas tradicionais utilizadas.
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epitélio semelhante à epiderme e contém estruturas anexas da derme na parede do cisto. Geralmente é
classificado como uma forma cística benigna de teratoma (NEVILLE, 2004). Comumente, tem crescimento
lento sem sintomatologia dolorosa, apresentando-se como uma massa que se pressionada digitalmente
mantém a forma do dedo. Para o diagnóstico e definição da extensão da lesão são usados os exames
histopatológico, ressonância nuclear magnética e tomografia computadorizada. Segundo Louis et al.
(2002), uma completa história, seguida por exame detalhado da cabeça e pescoço, geralmente limitam o
diagnóstico diferencial, e o exame de imagem pode prover as respostas para as possíveis causas. O
tratamento indicado é a remoção cirúrgica. A recidiva é pouco provável após biópsia excisional. Este
trabalho tem como objetivo esclarecer os aspectos clínico e de imagens, bem como, histológico do cisto
dermóide no assoalho bucal de um paciente com 49 anos, que se apresentou ao ambulatório da cirurgia
bucomaxilofacial do hospital universitário da Universidade Federal do Maranhão relatando aumento de
volume na região sublingual e submentoniana, sem dor, mucosa sublingual de coloração normal,
consistência borrachóide e com tempo de evolução de aproximadamente 12 meses.
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A restauração de dentes tratados endodonticamente utilizando os sistemas de pinos e núcleos além de

As infecções odontogênicas podem ficar circunscritas na área de origem como uma resposta inflamatória

ser um procedimento realizado com freqüência na clínica odontológica torna-se um desafio ao profissional
frente a diversidade de pinos disponíveis no mercado. Os diferentes sistemas de pinos (fibras de carbono,
quartzo puro e fibra de vidro) e núcleos que são comercializados apresentam diferenças em suas
propriedades dependendo do comportamento mecânico do material utilizado para confecção destes
sistemas. Dessa forma, esse estudo se propõe a apresentar, por meio de uma revisão de literatura, os
tipos, as características, e indicações dos pinos de fibras de vidro para restaurações de dentes tratados
endodonticamente, levando em consideração aspectos atuais da Dentística. Dessa forma, esse estudo se
propõe a apresentar, por meio de uma revisão de literatura, os tipos, as características, e indicações dos
pinos de fibras de vidro para restaurações de dentes tratados endodonticamente, levando em consideração
aspectos atuais da Dentística.
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local e também se irradiar através de vasos linfáticos e venosos, mas a principal via de difusão são os
espaços conjuntivos da face e do pescoço (MADEIRA, 2003). Segundo Peterson et al. (2005), a infecção
irá se tornar ou não um abscesso do espaço fascial ou vestibular, pela determinação primária da relação
de inserção muscular com o ponto que houve a perfuração na cortical óssea. É consenso que a maioria
das infecções dos dentes mandibulares se superficialize no vestíbulo bucal, também podendo disseminarse para os espaços fasciais. Os espaços mandibulares primários são os espaços submentual, bucal, sublingual e submandibular. Quando os espaços submandibular, sublingual e submentoniano são envolvidos
bilateralmente por uma infecção, denomina-se Angina de Ludwig (PETERSON, 2005). As infecções
odontogênicas geralmente são brandas e facilmente tratadas com administração de antibióticos e tratamento
cirúrgico local, ocasionalmente incluindo extração do dente. Este trabalho tem como objetivo relatar o
tratamento de um caso de abscesso do dente 48 em espaço submandibular, ilustrando as etapas de anestesia,
drenagem e extração, bem como o acompanhamento pós-operatório do paciente.
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É uma infecção que ocorre no sangue causado pela proliferação de bactérias e toxinas conhecida também

Palavras-chave: EXODONTIAS; ATM; CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL

como sangue envenenado. Essa infecção danifica os tecidos do organismo e diminui a pressão arterial
ocasionando conseqüentemente o fechamento de veias interferindo na circulação sanguínea. Os pulmões,
os rins e o coração são os órgãos que estão diretamente afetados. A septicemia pede levar à infecção
metastática se não tratada imediatamente fazendo com que haja o acúmulo excessivo de pus no organismo.
O tratamento deve ser imediato, pois o risco de morte é considerável. Deve-se, portanto proceder a uma
antibioticoterapia adequada para eliminar as bactérias e fazer exames a fim de detectar o tipo da bactéria
e de que órgão partiu a infecção. Os sintomas mais comuns são: febre alta, calafrios, respiração rápida,
batimentos cardíacos acelerados, mal-estar, diminuição da temperatura corporal, queda de pressão arterial, confusão mental e feridas na pele. As infecções odontogênicas, se não tratadas, podem levar a um
quadro de septicemia, principalmente nos casos de celulites e Angina de Ludwig, por serem infecções
disseminadas. Portanto, é de fundamental importância o cirurgião-dentista ter domínio sobre esse assunto
para obter sucesso em seus procedimentos sem que haja maiores danos ao paciente.

xodontias de terceiros molares inclusos são procedimentos muito freqüentes na prática clínica do Cirurgião
Buco-maxilo-facial. Os terceiros molares são dentes pouco funcionais dentro da arcada dentária humana e
podem, em casos incomuns, dar origem a cistos e tumores odontogênicos, sendo estas as principais indicações
para sua extração. Os principais acidentes verificados durante as exodontias dos terceiros molares inclusos
são: lesão do túber maxilar e/ou do rebordo alveolar, fratura mandibular, abertura acidental do seio maxilar,
luxação da ATM, lesão a dentes vizinhos e lesão de tecidos moles. Dentre as complicações, destacam-se a
hemorragia, as infecções e as parestesias que pode levar o indívíduo a uma situação muito desconfortável.
O presente trabalho visa apresentar os possíveis acidentes e complicações decorrentes da exodontia de
terceiros molares inclusos, discutindo os passos corretos e principais manobras clínicas para que na extração
desses dentes esses acidentes e complicações possam ser evitados.

116

E

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – jan. 2008

P-449

[1003] TRACIONAMENTO ORTODÔNTICO COM EXPOSIÇÃO CIRÚRGICA.
BARBOSA, S.M.; RAPOSO, C.C.; CARVALHO, B.S.; OLIVEIRA, J.C.S.; CORRÊA,
R.D.C.; BASTOS, E.G.
UFMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
e-mail:saulo_sapo@hotmail.com

P-453

[324] EROSÃO ÁCIDA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
GUIMARÃES, F.F.; SANTOS, D.F.S.; ALMEIDA FILHO, J.E.S.; COUTO FILHO,
P.J.C.; DUARTE FILHO, E.S.D.
ASCES, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:fabioguimaraesfam@bol.com.br

Palavras-chave: DENTES IMPACTADOS; TRACIONAMENTO ORTODÔNTICO; CIRURGIA

Palavras-chave: EROSÃO DENTÁRIA; REMINERALIZAÇÃO; LESÃO NÃO CARIOSA

O tratamento de pacientes com dentes impactados, muitas vezes, passa pelo procedimento de tracionamento

Erosão dental é o resultado físico de uma perda patológica, crônica, indolor de tecido dental duro

ortodôntico. A etiologia dessas inclusões está relacionada a fatores gerais (síndromes, doenças e etc.) e
principalmente a fatores locais (mecânicos e embriológicos). Dentre os dentes com maior frequência de
impactação, destaca-se o canino. Em virtude da importância estética, e principalmente funcional dos caninos
superiores, o seu aproveitamento através das desinclusões é o tratamento de eleição. O objetivo deste
trabalho é descrever as etapas de uma das formas de tratamento, o tracionamento ortodôntico com exposição
cirúrgica. O paciente J.R.A.D, 13 anos, compareceu ao curso de Cirurgia Bucal da ABO-MA, procurando
resolução estética para corrigir a ausência do elemento dental 13. O mesmo foi avaliado e durante a anamnese
o paciente relatou histórico de trauma durante a infância, e ao exame radiográfico constatou-se a presença
do elemento 13 impactado. Com o consentimento do paciente quanto aos riscos e beneficios, resolveu-se
pelo tracionamento ortodôntico do elemento impactado com exposição cirúrgica.

submetido quimicamente ao ataque ácido, sem o envolvimento de bactérias. A etiologia pode ser de
natureza intrínseca, extrínseca ou idiopática uma vez que os ácidos que podem originar este tipo de lesão
podem ser exógenos, endógenos ou de origem desconhecida. É essencial o conhecimento das causas e
das formas de diagnóstico e tratamento destas lesões tendo em vista o crescente aumento deste tipo de
lesão em nosso meio. Este trabalho tem como objetivo informar os meios para o correto diagnóstico e
tratamento das lesões erosivas causadas por ácidos. O diagnóstico é feito através da observação de
características da lesão em superfície dentária como a perda do brilho normal dos dentes, exposição da
dentina na superfície dentária e sensibilidade. O tratamento consiste na eliminação da possível causa,
deve-se combater a desmineralização com a mineralização das áreas afetadas orientando o paciente quanto
a escovação com pasta dental fluoretada e a fazer bochechos diários com fluoreto de sódio a 0,05% ou
aplicação tópica de gel de fluoreto de sódio a 1,1%, para aumentar a remineralização. Os defeitos na
superfície dentária poderão ser restaurados com resina composta. Deve-se conhecer a causa para determinar
um correto diagnóstico e tratamento das lesões erosivas provocada por ácidos de natureza exógena ou
endógena.
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Apesar do enorme progresso na tecnologia disponível para preservar a dentição, há ainda a necessidade de

objetivo deste trabalho foi comparar a rugosidade superficial de três resinas compostas submetidas à
ação do jato de bicarbonato de sódio. Para cada grupo foram produzidos dez cilindros de resina composta
com auxílio de uma matriz circular metálica e tiras de poliéster, que em seguida foram polidos com
discos de Solf-Lex (3M). Após o polimento, os cilindros foram imersos em água destilada e levados a um
aparelho de ultra-som por um tempo de 10min, para então serem submetidos à avaliação da rugosidade
através do aparelho surfcorder SE1700. O aparelho fez um traçado de 2mm, à uma velocidade de 0,1mm/
s. Para cada espécime, foram obtidas três leituras. Em seguida os mesmos corpos de prova foram
submetidos à ação do jato de bicarbonato de sódio em sua vazão máxima, por um tempo de 15 segundos,
e novamente submetidos à avaliação descrita. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Wilcoxon
de Postos Sinalizados, onde observou-se que as resinas Filtek A110 e Esthet-X ficaram significativamente
mais rugosas (p=0,007 e p=0,005, respectivamente) após a ação do jato de bicarbonato, sendo que para
a Herculite XRV o aumento na rugosidade não foi significativo (p=0,646). Conclui-se que as resinas
compostas podem sofrer alteração na sua rugosidade, dependendo do tipo, forma e quantidade de matriz
inorgânica, bem como dos monômeros resinosos que compõem sua matriz orgânica.

restauração e reabilitação protética do sistema mastigatório, e essa reposição protética frequentemente
envolve algumas preparações cirúrgicas dos tecidos orais, dentre elas destaca-se a remoção cirúrgica do
tórus mandibular. O tórus mandibular é uma protuberância óssea localizada na face lingual da mandibula,
de origem incerta, que pode aumentar de tamanho. Em alguns casos pode interferir na fala normal ou na
função da língua durante a alimentação, bem como dificultar na estabilização de uma prótese. O presente
trabalho tem o objetivo de descrever os passos cirúrgicos da remoção do tórus mandibular através de um
relato de caso clínico. O paciente J.C.N, sexo masculino, 33 anos, procurou o curso de Cirurgia Bucal da
ABO-MA referindo queixa de desconforto durante a mastigação, ocasionada pela atrição de alimentos
contra as exostoses ósseas localizadas na face lingual da mandibula. O mesmo foi avaliado e diagnosticouse a presença de tórus mandibular bilateral, de proporções medianas que foi indicado à excisão cirúrgica.
Conclui-se que é de fundamental importância que o profissional tenha conhecimento a respeito dessa estrutura,
saber diagnosticá-la e avaliar a possibilidade da permanência ou a necessidade de excisão cirúrgica.
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A Luxação da ATM é um das complicações mais freqüentes verificadas na prática da cirurgia oral,

Os materiais restauradores estéticos de uso direto têm evoluído de tal forma que atualmente são

principalmente se pensarmos no fato de que o paciente geralmente necessita abrir excessivamente a boca
durante as cirurgias na cavidade oral. Caracteriza-se pela perda total ou parcial de contato entre o côndilo
e a fossa mandibular, ocorrendo afrouxamento da cápsula articular e dos ligamentos articulares, projetandoos além da eminência articular do osso temporal. A etiologia da luxação da ATM é vasta. O paciente
poderá apresentar uma sintomatologia dolorosa uni ou bilateral e o diagnóstico depende da descrição
detalhada desses sintomas durante a anamnese, assim como de um exame físico criterioso. O tratamento
pode ser realizado segundo manobras manuais ou cirúrgicas, dependendo da extensão da luxação. O
presente trabalho se propõe a discutir os aspectos anatômicos da articulação temporomandibular, bem
como a etiologia, os sinais e sintomas característicos, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento
da luxação.

amplamente indicados até mesmo em casos de grandes destruições coronárias. As resinas compostas
micro-híridas condensáveis, por exemplo, possibilitam a confecção de uma excelente escultura oclusal
além de um ponto de contato efetivo, com valores de resistência bastante satisfatórios quando comparadas
aos materiais restauradores metálicos. No entanto, o grau de comprometimento estrutural em decorrência
da doença cárie pode impossibilitar o procedimento restaurador quando ultrapassa as distâncias biológicas
do tecido periodontal. Nestes casos uma solução simples e que promove maior conforto ao paciente é a
confecção da restauração de forma transcirúrgica numa mesma sessão clínica. Neste sentido, o presente
trabalho objetiva apresentar uma seqüência clínica de restauração complexa em resina composta de molar
inferior, tratado endodonticamente e extensamente destruído, realizada simultaneamente ao procedimento
cirúrgico de uma cunha interproximal. A associação de uma técnica restauradora criteriosa e a utilização
de materiais restauradores de qualidade permitiu a reabilitação estética e funcional do elemento dentário
em questão de forma simples, rápida e eficiente.
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A

respiração oral durante a infância e sua manutenção na adolescência gera alterações diversas no
organismo, sendo mais relevantes as alterações no crescimento crânio-facial e posicionamento dos dentes.
Atresia maxilar, mordida cruzada posterior unilateral ou bilateral e mordida aberta anterior são os sinais
clínicos mais freqüentes. O crescimento da maxila é prejudicado quando associado à respiração oral,
pois não existe fluxo de ar suficiente pela cavidade nasal para gerar pressão favorável ao desenvolvimento
ósseo e a língua posiciona-se incorretamente no assoalho bucal deixando de exercer pressão sobre o
palato. A disjunção de maxila assistida cirurgicamente é indicada para pacientes adultos com objetivo de
corrigir deficiências transversais e reestabelecer a respiração nasal, favorecendo ainda o correto
posicionamento lingual. O sucesso do procedimento pode ser verificado com a diminuição da resistência
das vias aéreas superiores através de rinomanometria. Na literatura especializada, verificou-se que 100%
dos pacientes têm aumento de área e volume nasais imediatamente após a cirurgia. Objetiva-se destacar
através deste trabalho, a importância da disjunção de maxila assistida cirugicamente para reestabelecimento
da respiração nasal.
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O tratamento restaurador atraumático, também conhecido pela sigla TRA, envolve restaurações
atraumáticas que foi inicialmente direcionada para a saúde pública, tendo em vista os baixos custos para
a sua aplicação, a qual se caracteriza por utilizar apenas instrumentos manuais para remoção do tecido
cariado sem a necessidade de equipamentos sofisticados ou aplicação de anestésicos locais. O
conhecimento dessa técnica é de suma importância para sua aplicação em localidades e condições onde
não é possível a utilização da Odontologia tradicional, visto que não depende de aparelhagem complexa
ou mesmo de energia elétrica. A presente pesquisa objetivou avaliar, através da aplicação de um
questionário estruturado, o nível do conhecimento dos cirurgiões dentistas atuantes no Projeto Saúde na
Escola, em São Luís-MA. Foram selecionados 51 profissionais os quais responderam questões sobre a
aceitação, uso e eficácia da técnica. Concluiu-se que 98,05% dos participantes da pesquisa conhecem o
TRA, mas apenas 52% acreditam na sua eficácia, sendo a não retirada total do tecido cariado das paredes
circundantes, o principal motivo da discordância dos demais quanto sua aceitação.
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A técnica da microabrasão de esmalte tem sido utilizada com sucesso na remoção de manchas dentárias

Através do aprimoramento das técnicas restauradoras e do avanço tecnológico das resinas compostas

extrínsecas de variadas etiologias. Esta técnica associa o efeito abrasivo de um pó e erosivo de um ácido
e permite uma remoção controlada e conservadora de irregularidades do esmalte. O objetivo deste trabalho
é apresentar as técnicas existentes, indicações e contra-indicações, bem como vantagens e desvantagens
através de uma revisão de literatura. Preconizada por Croll & Cavanaugh (1986), ela está indicada para
o tratamento estético das manchas brancas em que a descoloração está limitada a camada mais superficial do esmalte dental (WRAY et al., 2001). Os dentes microabrasionados podem adquirir uma coloração
mais escura ou amarelada e por isso, de acordo com Haywood & Heymann (1989), Sundfeld et al.
(1997), pode ser associada ao clareamento dental com produtos à base de peróxido de carbamida, acoplado
em moldeiras, com considerável margem de sucesso clínico. A técnica é bem aceita pelos pacientes por
apresentar um resultado estético imediato, além da previsibilidade de melhora da estética ao longo do
tempo. É simples, de baixo custo e proporciona ao esmalte afetado um aspecto clínico saudável e
esteticamente agradável logo após o tratamento. Entretanto, deve ser utilizada com cautela, devido à
perda de esmalte que provoca e aos riscos de lesão com o ácido.

vem crescendo a utilização de restaurações em resinas em dentes posteriores. Quando a perda dentária é
de grandes proporções, a técnica indireta tem indicações precisa. Nesta técnica, contração de polimerização
sofrida pelas resinas compostas, que é o principal fator responsável pela formação de fendas na interface
dente/restauração, microinfiltração e sensibilidade pós-operatória podem ser reduzidas, uma vez que
esta contração ocorre fora da cavidade oral. Outro ponto positivo dessa técnica é a possibilidade de
obtenção da forma de contorno mais precisa, mais bem adaptada, minimizando a possibilidade de
insucessos. É um procedimento efetivo, que pode ser realizado no próprio consultório odontológico,
diminuindo assim os honorários laboratoriais e tornando este tipo de restauração mais acessível. Este
trabalho tem como objetivo descrever um caso clínico realizado na clínica do III Curso de Especialização
em Dentística do HGeR/ABOMI, no qual se optou pelo uso da técnica restauradora indireta com o uso de
resina composta em consultório, ressaltando os pontos positivos, indicações e limitações da técnica.
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Dentes escurecidos tornaram-se razão comum para consulta odontológica, na expectativa de um sorriso

Os traumatismos que ocasionam fraturas coronárias em dentes anteriores têm sido uma preocupação

mais claro e bonito. Traumas e infecções pulpares, bem como fatores relacionados a tratamentos
endodônticos (abertura errônea da câmara coronária pulpar, preparo biomecânico o uso de determinadas
pastas obturadoras e medicamentos) são alguns dos responsáveis por escurecimentos dentários que podem
variar a intensidade e afetar o equilíbrio estático do sorriso principalmente em dentes anteriores. Um dos
tratamentos propostos para o clareamento de dentes sem vitalidade polpa é o clareamento endógeno
misto (interno e externo), que consiste na aplicação do agente clareador no interior da câmara coronária
e também nas faces vestibular e palatina/lingual (via externa) do dente. Após o clareamento, observandose o contraste entre as restaurações presentes, estas devem ser refeitas. Este trabalho relatar a solução
clínica para uma paciente jovem portadora de restaurações envolvendo ângulo nos elementos 21 e 11,
sendo este desvitalizado, com queixa de escurecimento do elemento após tratamento endodôntico e
insatisfação com as restaurações realizadas.

constante na Odontologia. Quando ocorrem em dentes anteriores muitas vezes marcam as pessoas de
forma indelével para o resto da vida, independente da idade, do sexo e do nível sócio-econômico, afetando
seu comportamento. Além da dentística e endodontia, os traumas podem envolver outras especialidades
odontológicas tais como cirurgia, periodontia, prótese e ortodontia. Desta forma, o tratamento dos
traumatismos muitas vezes torna-se complexo e de prognóstico duvidoso. O conhecimento do cirurgiãodentista com relação aos fatores relacionados aos dentes fraturados é de fundamental importância no
prognóstico de dentes traumatizados, para que seja realizado um bom diagnóstico e planejamento da
situação clínica. A evolução dos materiais estéticos permite ao cirurgião-dentista a obtenção de excelentes
resultados na restauração de dentes fraturados. Esses materiais possibilitam uma restauração conservadora
com mínimo de desgaste da estrutura dental remanescente. Este trabalho visa relatar um caso clínico
realizado no III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI, de dente anterior fraturado
desde o seu diagnóstico, valorizando a interdisciplinaridade, até sua restauração com a utilização de
materiais adesivos de última geração para o restabelecimento estético e funcional do sorriso.
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A estética dental está adquirindo, cada vez mais, importância na vida da sociedade. Pessoas de todas as

isolamento do campo operatório é o conjunto de procedimentos realizados na cavidade oral que
visam proporcionar ao operador a execução de uma técnica restauradora rápida, segura, asséptica e livre
de umidade. As lesões cervicais não cariosas por sua localização muito próxima ao tecido periodontal, e
conseqüentemente maior interação com o fluido sulcular, requerem um maior cuidado no isolamento,
exigindo do operador o conhecimento das diversas técnicas e suas indicações. A seleção criteriosa da
melhor técnica de isolamento bem como sua correta realização possibilita ao operador melhores condições
de trabalho e visualização do campo, como também garante um resultado com maior excelência estética
e funcional. Este trabalho tem por objetivo descrever o passo a passo de diferentes manobras clínicas
para viabilização de um campo isolado dos fluidos orais em procedimentos restauradores adesivos de
lesões cervicais não cariosas, realizados no III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI,
apresentando ao clínico suas indicações, limitações e técnica de execução.

classes sociais recorrem aos profissionais da Odontologia para melhorar sua aparência, já que um sorriso
branco e perfeito virou sinônimo de saúde, simpatia e beleza. Na atualidade, uma das formas mais usadas
para reabilitar sorriso é o clareamento dentário, em que problemas relacionados à desarmonia da cor são
solucionados ou amenizados. Com isso, através desse relato, objetiva-se expor um caso clínico de
clareamento vital caseiro realizado em paciente do gênero feminino, bem como, elucidar a efetividade de
um agente clareador a base de peróxido de hidrogênio 6% usado por 4 semanas consecutivas. Na realidade,
a grande vantagem desse produto é a possibilidade de utilizá-lo duas vezes ao dia por meia hora, o que
difere dos materiais clássicos. Conclui-se que a técnica do clareamento caseiro é simples e de baixo
custo, além do resultado final ser bastante satisfatório quando do uso do produto clareador supracitado.
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A ameaça à estética de um indivíduo, devido ao traumatismo dental, pode ser um fator de futuros

A reversão cromática de dentes com alteração de cor representa uma das principais ações dos cirurgiões-

problemas psicológicos e de aceitação social. Assim, a restauração adequada dos dentes anteriores
fraturados tem sido uma preocupação constante de clínicos e especialistas que, buscando restabelecer a
estética do paciente, muitas vezes, necessitam realizar antes do procedimento restaurador, a técnica do
clareamento dental. Logo, o presente trabalho objetiva descrever, através de relato de caso clínico, a
reconstrução com resina composta de dente anterior fraturado submetido ao clareamento. Para tanto, o
mesmo será ilustrado com o caso clínico de um paciente que fraturou seu dente anterior, devido a uma
queda da própria altura, e que procurou o III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI.
Após uma minuciosa anamnese e a realização de exame clínico e radiográfico o paciente foi submetido
ao clareamento dental, já que este desejava ter dentes mais claros. Passados 15 dias, o paciente retornou
e a restauração do dente fraturado foi realizada utilizando uma técnica que facilitasse a reconstrução da
forma e da função do elemento dental. Dessa maneira, a realização do clareamento dental neste caso
clínico foi um aliado importante no restabelecimento estético do paciente que não obteve apenas a
devolução funcional do seu dente, mas também a estética de seu sorriso.

dentistas à promoção de um sorriso representativo de saúde. O objetivo deste trabalho foi descrever
através do relato de caso clínico, uma proposta de tratamento para dente escurecido sem vitalidade pulpar, pela técnica de clareamento dental interno com cristal de uréia. Neste caso clínico, acompanhado na
clínica do III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI, o paciente apresenta-se insastifeito
com seu sorriso, em função de ligeiro escurecimento coronário do elemento 21 após tratamento endodôntico
realizado. Feitos a tomada radiográfica e o estabelecido de um plano de tratamento, optou-se pela realização
do clareamento interno. Seguiu-se a seqüência: profilaxia, registro da cor, isolamento absoluto, remoção
de material restaurador do dente, desobturação de 3mm do conduto radicular, confecção de tampão cervical, tomada radiográfica para verificar tampão confeccionado, condicionamento ácido, aplicação do
cristal de uréia na câmara coronária e, em seguida, restauração provisória do elemento dentário. O paciente
ficou com material por tempo mínimo de 48 horas e foram realizadas duas trocas do agente clareador.
Após o clareamento, verificou-se que as técnicas utilizadas e materiais escolhidos possibilitam um ótimo
resultado estético, com simplicidade da técnica e baixo custo.
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O avanço da odontologia restauradora repercute na preocupação e exigência do paciente em um

A dor orofacial trata-se de uma dor relacionada a estruturas da cabeça e pescoço, incluindo face e cavidade

tratamento que seja não apenas curativo, mas duradouro, funcional e estético. Em algumas situações
clínicas um dente tratado endodonticamente se torna mais frágil devido à perda de estrutura dental e
necessitada da associação de retentores intrarradiculares durante o tratamento restaurador. Os pinos
intrarradiculares, utilizados em restaurações de dentes com extensa destruição coronária, promovem
retenção do material restaurador ao remanescente dentário e difundem as tensões impostas a este dente,
minimizando assim a possibilidade de fratura. Dentre os diversos tipos de pinos intrarradiculares existentes
no mercado, pode-se citar o pino de fibra de vidro, bastante utilizado em tratamentos restauradores de
dentes anteriores que foram submetidos a tratamento endodôntico e se encontram com mais de 50% de
coroa clínica comprometida. Este fato se deve principalmente a excelência estética que os pinos de fibra
de vidro proporcionam em relação aos demais. O objetivo deste trabalho é mostrar, através de um caso
clínico realizado no III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI, o emprego de pinos de
fibra de vidro radiopacos, suas características, vantagens, limitações e indicações.

oral. Abrange as dores de origem nervosa, psicogênicas, bem como as relacionadas a tumores dentre outras.
A maioria das dores orofaciais tem origem pulpar e/ou periodontal, todavia as disfunções da articulação
temporomandibulares são freqüentes e vem aumentando em número na população. As disfunções na ATM
devem ser minuciosamente examinadas, pois são constantemente confundidas com outras condições
dolorosas, como dores de origem dentária e infecções bucais. Normalmente o paciente tem limitação dos
movimento mandibulares e apresentam sons durante esses referidos movimentos, principalmente estralos.
Essas disfunçõe da ATM são uma anormalidade da articulação ou músculos responsáveis pela mastigação
e esse trabalho visa mostrar as influencias desse distúrbio nas atividades diárias e relações dos indivíduos
com a sociedade. As dificuldades de movimento da mandíbula interferem diretamente na forma de expressão,
atrapalhando as relações dos pacientes em diversos sentidos; e as dores prejudicam o bom desempenho nas
atividades de trabalho e relacionadas ao dia-a-dia. Conhecer as influencias dessas dores nas atividades nos
ressalta a importância de estudos relacionados a disfunções da ATM, de um diagnóstico precoce e um bom
tratamento, possibilitando o retorno do paciente a normalidade.
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Tratamentos estéticos odontológicos têm se tornado rotineiros devido ao crescente interesse dos pacientes

os últimos tempos, a endodontia têm alcançado êxitos ainda maiores no tratamento dos canais
radiculares, com técnicas modernas que consolidam aprimoramento da tecnologia no tratamento dos
canais radiculares. Desde o desenvolvimento das ligas de Níquel-Titânio (NiTi) houve um grande interesse quanto ao desempenho desta nova concepção de limas no preparo de canais radiculares. A
instrumentação rotatória proporciona ao profissional, tanto clínico quanto especialista, um menor tempo
gasto no preparo de canais atrésicos e ou curvos, contribuindo para um menor desgaste do cirurgiãodentista quanto ao paciente.Também deve-se enaltecer que as propriedades inerentes à liga de níqueltitânio permitiram o desenvolvimento de instrumentos mais precisos. A fabricação destes instrumentos
com diferentes conicidades tem como a grande vantagem proporcionar desgaste mais efetivo do canal
radicular. Outra característica, são as áreas de contato desbastadas (radial land). Estas conferem uma
conformação ao ângulo de corte do instrumento que permite o seu giro em direção ao ápice. Estes sistemas
foram desenvolvidos para uso em motores elétricos que permitem um controle de velocidade constante e
sem oscilações com regularidade entre 150 e 350 r.p.m., e também em alguns modelos é possível o
controle do torque. Com base na revisão de literatura, este trabalho apresenta alguns dos principais
sistemas rotatórios para tratamento endodôntico e suas vantagens e desvantagens, aplicações e técnicas.

por procedimentos que influenciam sua auto-imagem, vaidade e aceitação pessoal. Atualmente, com a
crescente informação e conscientização, eles passaram a exigir soluções estéticas para reaver a naturalidade
de uma condição inicial perdida ou corrigir alterações de cor, textura, forma, tamanho e posição, obtendo
um resultado final natural e harmônico. Entretanto, algumas anomalias podem alterar a aparência dos
sorrisos tais como: diastemas, anodontias e dentes conóides. Através dos recursos existentes na dentística,
associados às inovações tecnológicas, procedimentos mais conservativos podem proporcionar a solução
desses problemas estéticos. No entanto, estas condições muitas vezes necessitam da atuação de outras
especialidades odontológicas, e tal integração é determinante para o alcance de resultado de excelência
estética e funcional. Este trabalho descreve através de um caso clínico realizado no Curso de Especialização
em Dentística do HGeR/ABOMI, a utilização dos procedimentos restauradores adesivos diretos associados
a um tratamento reabilitador envolvendo as especialidades da ortodontia, periodontia e prótese, ressaltando
a importância Dentística em um contexto interdisciplinar.

P-467

[1217] PERDA DE ESPAÇO MÉSIO-DISTAL PÓS-TRAUMATISMO DENTAL
ESPORTIVO: COMO ATUAR?
FALCÃO LEITE, K.A.; PEREIRA, F.C.; MARIZ, A.L.A.; GUIMARÃES, R.P.;
MENEZES FILHO, P.F.; SILVA, C.H.V.
HGER, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:patybamorim@ig.com.br

N

P-471

[844] RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE INCISIVO INFERIOR COM DOIS
CANAIS RADICULARES: RELATO DE CASO.
MERCÊS, A.M.D.A.; AGUIAR, C.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:belamilet@hotmail.com

Palavras-chave: INCISIVOS INFERIORES; ENDODONTIA; BIFURCAÇÃO
Palavras-chave: TRAUMAS; ESTÉTICO; RESTABELECIMENTO

Os traumas ocasionados na prática esportiva representam uma parcela importante das etiologias do
traumatismo dentário, entre 14 e 39%. Neste sentido a atuação preventiva através do uso de protetores
bucais mostra-se fundamental. Entretanto, quando a fratura coronária acontece, a implementação de cuidados
odontológicos de forma rápida garante o restabelecimento da forma, estética e função das porções perdidas,
mesmo quando o fragmento dental não é recuperado. Neste caso, a negligência em relação ao tratamento e
a ausência de contatos proximais podem determinar a migração progressiva dos dentes adjacentes ao dente
fraturado, reduzindo o espaço mésio-distal correspondente. Desta forma, para evitar a restauração do elemento
dentário com dimensões reduzidas e conseqüente comprometimento estético, manobras de afastamento
dental são necessárias com o objetivo de restabelecer a dimensão perdida. O objetivo deste trabalho é
descrever os passos clínicos para realização do procedimento restaurador em dente anterior com perda de
espaço mésio-distal pós-traumática resultante de prática esportiva, utilizando-se afastadores mediatos como
recurso fundamental no restabelecimento do espaço perdido.
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A integração de especialidades tornou-se uma prática comum, principalmente, quando o objetivo final
do tratamento é a reabilitação estética e funcional do paciente. Nesse contexto, a Dentística Restauradora
tem se destacado, influenciando, de maneira decisiva o resultado de alguns casos. Para obtenção de
resultado estético satisfatório, muitas vezes nos deparamos com situações limitantes, nas quais precisamos
de auxílio de outras especialidades odontológicas para finalizar o tratamento. Nesse sentido, a presença
de diastemas – ausência de contato entre dois ou mais dentes consecutivos – de grande amplitude podem
exigir a atuação da ortodontia previamente aos procedimentos restauradores estéticos. Este trabalho
objetiva apresentar, através de um relato clínico, o restabelecimento da harmonia estética bucal do paciente
através do tratamento interdisciplinar da Dentística Restauradora com a Ortodontia. O caso clínico foi
realizado no III Curso de Especialização em Dentística do HGeR/ABOMI.
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sucesso no tratamento endodôntico depende da limpeza e obturação adequada do sistema de canais
radiculares. Por isso é imprescindível que o endodontista conheça a morfologia interna dos elementos
dentais e suas possíveis variações. Os incisivos inferiores possuem, geralmente, um único canal,
configurando-se amplo no sentido vestíbulo-lingual e estreito no sentido mésio-distal. Este estreitamento
pode freqüentemente, proporcionar uma bifurcação completa ou incompleta do canal radicular. Assim
ressalta-se a necessidade do profissional estar sempre atento à possibilidade de um dente inferior anterior apresentar um canal radicular bifurcado. Neste caso clínico serão relatados os procedimentos realizados
que resultaram no diagnóstico de um incisivo inferior bifurcado. Será observada ainda a conduta terapêutica
e a proservação instauradas num paciente, que procurou a disciplina de Clínica Integrada, do Curso de
Odontologia, da Universidade Federal de Pernambuco, com queixa de escurecimento da coroa dental no
incisivo lateral inferior esquerdo, o qual já havia sido realizado tratamento endodôntico há
aproximadamente cinco anos.
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A reabsorção radicular interna, também denominada de endontoma, é uma patologia ao qual encontrase associada a injúrias à camada de odontoblastos e de pré-dentina, em conseqüência a um trauma físico
ou químico. A maioria dos autores concordam de que o trauma é o principal agente etiológico, no entanto
pode estar relacionada a outros fatores, como alterações inflamatórias, ressecção radicular em dentes
vitais, além da agressão química causada por medicamentos usados em pulpotomias. O endontoma
representa uma patologia de ocorrência relativamente rara, na qual ocorre reabsorção da face interna da
cavidade pulpar. Como não existe a presença de sintomatologia, é diagnosticada através de exames
radiográficos de rotina, nos quais observa-se imagem radiotransparente circular que altera o contorno do
canal radicular. O presente artigo relata a ocorrência de um caso de reabsorção radicular interna em uma
paciente após episódio de trauma físico, o qual foi tratado endodônticamente através da técnica de Oregon Modificada, irrigado com solução de Hipoclorito de Sódio à 2,5%, e teve como medicação intracanal
o calen (SSWhite), durante 7 meses, quando, então foi obturado, apresentando-se assintomático e com
sucesso radiográfico.
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A apicoplastia é uma modalidade de cirurgia parendodôntica que consiste na ressecção e remodelação
da porção apical da raiz por diversas técnicas. A excisão do ápice radicular evita a reinfecção advinda do
canal radicular para os tecidos periapicais, pois favorece a eliminação de microrganismos e produtos
tóxicos presentes na região periapical. A apicoplastia visa à resolução de insucessos do tratamento
endodôntico convencional. É indicada quando problemas anatômicos (calcificação ou dilaceração, por
exemplo) impedem o debridamento/obturação por completo, pelo uso de pinos ou próteses fixas que
impedem o retratamento do canal, na ocorrência de fratura horizontal da raiz com necrose apical, em
presença de corpos estranhos no interior do canal radicular, e em grandes lesões periapicais que não
regridem com o tratamento do canal. Sua realização, contudo, somente deve ocorrer quando se esgotam
todas as possibilidades de tratamento dos canais radiculares pelos meios convencionais. O objetivo deste
trabalho constitui-se em uma atualização das diversas técnicas utilizadas no procedimento de cirurgias
periapicais, da técnica convencional ao laser cirúrgico.
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A Síndrome de Gorlim caracteriza-se por uma malformação de origem mesodérmica definida por uma
hipoplasia focal da derme, com a presença de carcinomas basocelulares, ceracistos odontogênicos, costelas
bífidas, escoliose e distúrbio mental. A etiologia é pouco conhecida, considerada como uma provável
mutação genética. Como quadro clínico, observa-se assimetria da face, do tronco e de extremidades. Na
pele tem-se atrofias, hiperpigmentação, anormalidades esqueléticas. Os olhos podem apresentar
comprometimento da retina e estrabismo. E muitos destes sintomas podem acometer o complexo
maxilofacial, como: múltiplos ceratocistos odontogênicos e moderado prognatismo mandibular. Dentro
deste contexto, existem evidências ressaltando que a presença de múltiplos COs podem representar o
indício desta síndrome, especialmente quando acometem pacientes em uma faixa etária mais jovem (1ª e
2ª década de vida). Essa evidência coloca o cirurgião-dentista com um importante papel para a realização
de um diagnóstico precoce e preciso, para a realização de um tratamento multidisciplinar. O trabalho
objetiva descrever a Síndrome de Goltz-Gorlin e a sua importância clínica para a conclusão do seu
diagnóstico. A metodologia utilizada baseia-se na revisão da literatura. Concluiu-se que o diagnóstico
clínico e radiográfico é importante para uma avaliação e/ou tratamento multidisciplinar, de acordo com
as necessidades de cada paciente.
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Há cerca de duas décadas, o sistema de saúde brasileiro caracterizava-se como excludente, ineficaz,

iatrogênico e curativo. Com a implantação do SUS, houve a intenção de transformar o modelo vigente,
centrando a saúde pública em práticas preventivas, humanísticas e com atenção integral ao indivíduo.
Para um novo modelo de atenção se faz necessário um novo modelo de formação de profissionais de
saúde. Descrever a relação entre a atuação do profissional de saúde no SUS e a formação em Odontologia.
Utilizou-se uma metodologia indutiva baseada na literatura pré-existente em artigos disponibilizados na
Base Eletrônica Scielo e dados e relatórios divulgados no site do Ministério da Saúde. O modelo atual de
atenção em saúde em que se baseia a construção do SUS se fundamenta em princípios de universalização,
eqüidade, integralidade, hierarquização dos serviços. Nesse contexto, o serviço odontológico foi incluído
na atenção básica, por meio das Equipes de Saúde Bucal que compõem o Saúde da Família, ampliando a
acessibilidade à saúde bucal pela população e buscando diminuir a incidência de problemas bucais do
Brasil. Visando a formação de profissionais aptos a trabalhar no SUS, as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) de Odontologia instituídas em 2002, estabelecem que o cirurgião-dentista deve possuir
além do conhecimento técnico-científico, responsabilidade social. As faculdades (76%) possuem de 75 a
325 horas de ensino em saúde coletiva, para um currículo de 4500 horas. Apesar dessas propostas de
ensino em saúde pública, muitos profissionais são formados com a visão curativa e financeira predominante
no antigo modelo de prática. O SUS é um espaço amplo para atuação de profissionais compromissados
em promover saúde. Para isso, é necessário maior incentivo durante a graduação nos aspectos da atenção
básica em saúde de forma integral e humanizada, visando a melhora da qualidade de vida da população.
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Cisto Dentígero é um cisto odontogênico associado à coroa de um dente retido, impactado ou não
irrompido, unido ao dente na junção cemento-esmalte. Origina-se depois da coroa do dente estar
completamente formada, pelo acúmulo de líquido entre a coroa do dente e o epitélio reduzido do esmalte.
Freqüentemente envolve caninos e terceiros molares inferiores e superiores, raramente relacionado com
dentes decíduos. Há predileção por pacientes entre 10 e 30 anos do sexo masculino. Descobertos com
exames radiográficos de rotina para determinar a falta de erupção de um dente. Seu desenvolvimento
pode ocasionar deslocamento do dente envolvido, reabsorção radicular dos dentes adjacentes, impactação,
assimetria facial até malignização da lesão. Radiograficamente o cisto se caracteriza como uma lesão
radiotransparente unilocular associada à coroa de um dente incluso com inserção na junção
amelocementária. O tratamento baseia-se na enucleação do cisto ou na remoção do dente incluso. Se a
erupção do dente for viável, realiza-se a remoção parcial da parede do cisto. O objetivo do trabalho
consiste em descrever as características do cisto dentígero e sua importância para conclusão do seu
diagnóstico. A metodologia utilizada baseia-se na revisão literária. Concluiu-se que um correto diagnóstico,
através das características clínicas e radiográficas são importantes para a realização do tratamento do
cisto conforme as necessidades do paciente.
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As lesões pigmentadas que atingem a cavidade bucal podem ter etiologia local ou sistêmica, variando

A displasia óssea fibrosa é uma alteração benigna, de etiologia desconhecida, que acomete,

desde alterações inócuas até patologias de êxito letal. É dever do Cirurgião-Dentista (CD) realizar um
exame clínico minucioso, executando manobras semiotécnicas específicas, bem como solicitar exames
complementares (exames imaginológicos, biópsia), etapas essenciais para o estabelecimento do
diagnóstico. É inquestionável o valor da precocidade do diagnóstico no sucesso da terapêutica, sobretudo
ao trabalharmos com um grupo de lesões que inclui patologias de prognóstico reservado, como é o caso
do melanoma oral. É preciso descartar essa possibilidade, lembrando que outras lesões podem se assemelhar
clinicamente a ela, a exemplo das máculas melanocíticas, nevos intrabucais, tatuagens por metais pesados,
lesões vasculares, que são quadros de maior prevalência e melhor prognóstico. O objetivo desse trabalho
é mostrar ao CD as características clínicas das lesões pigmentadas, facilitando assim a sua diferenciação.
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principalmente, crianças e adolescentes no período de crescimento, caracterizada por um aumento ósseo
lento que cessa quando a ossificação atinge seu estágio final. Ela pode envolver um único osso
(monostótica) ou vários (poliostótica). O tipo monostótica é a forma mais freqüente e menos severa desta
condição. A maxila é o osso mais afetado da face, sendo esta lesão dominante em mulheres. O objetivo
do trabalho é demonstrar um caso de displasia óssea monostótica em que o paciente, CFM, sexo masculino,
21 anos, negro, atendido pela clínica de estomatologia da UFPB, relatou a presença de uma tumefação
dolorosa e gengiva inflamada na maxila direita, presente há 2 anos. O exame físico intraoral constatou
uma lesão de grande extensão e consistência firme e pouco dolorosa em região próxima a palato duro.
Exames complementares foram solicitados e foi realizada biópsia incisional cujo resultado anatomopatológico demonstrou se tratar de uma displasia fibrosa monostótica. O paciente aguarda cirurgia eletiva,
uma vez que se observou continuação do aumento de volume na região nos últimos meses.
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O tratamento antineoplásico não destroe apenas as células tumorais afeta, também, as células sadias.
Assim, a quimioterapia e radioterapia são tipos de tratamento contra o câncer de cabeça e pescoço o qual
poderá induzir vários efeitos colaterais na cavidade oral, tais como mucosite, xerostomia,
osteorradionecrose, trismo dentre outros. O objetivo deste trabalho é descrever as características clínicas
desses efeitos, os quais são dependentes da idade e das condições orais do paciente no início do tratamento
enfatizando a participação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar responsável pelo paciente.
Na radioterapia, esses efeitos são proporcionais à intensidade da radiação e o tempo do tratamento e, na
quimioterapia, relaciona-se com o tipo da droga bem como sua dose e duração do tratamento. Nessas
condições, as mais freqüentes complicações são a mucosite e a xerostomia as quais, se não diagnosticadas
e tratadas, causarão disfagia, odontalgia, dificuldade de se comunicar. Essa sintomatologia afetará o
protocolo de tratamento antineoplásico o qual promoverá um aumento do tempo de internação elevando,
assim, os custos financeiros para manter este paciente hospitalizado e, em casos mais graves, poderão
levar a interrupção do tratamento. Desse modo, faz-se necessário o conhecimento dessas complicações
pelo cirurgião-dentista o qual tem fundamental importância no diagnóstico e tratamento delas.
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A radioterapia e a quimioterapia, condutas terapêuticas adotadas para o tratamento de câncer na região
de cabeça e pescoço, são responsáveis pelo aparecimento de efeitos adversos nos tecidos oais como as
complicações agudas (mucosite, xerostomia, infecções oportunistas e disgeusia) ou tardias
(osteorradionecrose, cárie de radiação e trismo). Diante deste fato e observando a necessidade de um
enfoque multidisciplinar ou multiprofissional da Oncologia moderna, este trabalho constitui-se de uma
pesquisa documental que teve como objetivo ressaltar, através da revisão da literatura, a importância da
atuação do Cirurgião-Dentista, como profissional de saúde, em todas as fases do tratamento oncológico.
Pode-se concluir que se deve prevenir ou reduzir a freqüência e a severidade das complicações orais
agudas ou tardias decorrentes desta terapia, proporcionando, assim, o bem-estar físico, psíquico e social
do paciente portador de câncer, o que resulta na diminuição da morbidade e, em uma melhora da qualidade
de vida desses pacientes.
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O defeito ósseo de Stafne é uma depressão óssea na região mandibular lingual posterior – DOM-LP, foi
descrita por Edward Stafne, 1942, em uma série de 35 lesões radiolucentes, assintomáticas, localizadas
perto do ângulo mandibular. São entidades raras, provocadas por uma pressão contínua sobre a face lingual
da mandíbula, com múltiplas origens: herniação da glândula submandibular, de tecido adiposo, linfóide ou
vascular. Assintomáticas, geralmente detectadas em ortopantomografias, com radiolucência localizada entre o ângulo mandibular e o primeiro molar inferior, abaixo do canal dentário inferior. O objetivo deste
trabalho é relatar um caso atípico de DOM-LA, detectada ocasionalmente numa ortopantomografia e na
percepção do paciente: sexo masculino, 32 anos, leucoderma, agricultor. Relatou evolução de dois anos da
depressão percebida em sua mandíbula, provocada provavelmente por herniação da glândula sublingual.
Não existe indicação cirúrgica para as DOM-LP, uma vez que estas lesões representam entidades estáticas
de comportamento benigno. A evidência da abertura lingual definida por uma cortical íntegra exclui a
maior parte dos diagnósticos diferenciais que podemos eventualmente propor e é importante diferencia-lo
de outros tipos de alterações como ameloblastomas, queratoquistos, quistos ósseos solitários, para os quais
o tratamento cirúrgico é necessário.
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O objetivo deste trabalho foi observar o cumprimento das normas de biossegurança e os cuidados com
os riscos ocupacionais pelos alunos que atenderam nas clínicas de Odontologia Preventiva 2,
Odontopediatria 1 e 2, Dentística 2 e 3, e Endodontia 2 e 3 da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Pernambuco. Este trabalho constituiu-se de um estudo observacional, no qual foram anotados
em formulário o cumprimento ou não das normas de biossegurança e cuidados com os riscos ocupacionais
durante o atendimento, no período de outubro/2006 a maio/2007. Procurou-se contemplar as clínicas em
igual proporção de observações. Os resultados apontaram a ausência de manilúvio, inadequações quanto
ao uso dos EPI para os alunos e pacientes, falta de um local exclusivo para lavagem de instrumental e
deficiências ergonômicas durante a prática clínica. Concluiu-se que é necessária a divulgação mais intensa
de políticas de biossegurança entre os alunos da instituição, assim como uma reavaliação e mudanças na
infra-estrutura das clínicas e dos conteúdos dos treinamentos em aula oferecidos aos alunos do curso de
Odontologia da UFPE, no intuito de melhor conscientizar os alunos e prevenir a ocorrência de acidentes
ocupacionais.
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Doença caracterizada por deposição de colágeno denso nos tecidos do corpo em quantidade extraordinária.
Tem, provavelmente, patogênese imunologicamente mediada. Afeta em média 19 pessoas por milhão ao
ano. O primeiro sinal da doença é o fenômeno de Raynaud caracterizada por acro-osteólise além de
flexão por contraturas produzindo dedos encurtados. O envolvimento da pele da face por deposição de
colágeno subcutâneo resulta numa fácies aplainada e esticada, semelhante a uma máscara. O envolvimento
de outras vísceras pode ser súbito e leva a problemas mais sérios. A fibrose dos pulmões, coração, rins e
trato gastrointestinal leva à falência desses órgãos. Ocorrem manifestações bucais como, microstomia
causando limitação da abertura bucal, hipomobilidade lingual, inelasticidade do esôfago, dificultando a
deglutição; a abertura reduzida da boca e a fixação da mandíbula resultam do envolvimento dos tecidos
a volta da ATM, e dificultam o tratamento dentário; radiograficamente observa-se reabsorção da região
posterior do ramo da mandíbula, processo coronóide, mento e côndilo. O tratamento é difícil e recomendase controle dos sintomas da doença. O prognóstico é ruim, com perspectiva melhor para pacientes com
envolvimento limitado à pele do que àqueles com a doença difusa. O objetivo deste trabalho é evidênciar
os aspectos clínicos e s repercussões orais da doença e a dificuldade no tratamento odontológico.
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Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. É o uso excessivo de
força, além do necessário ou esperado. O termo deriva do latim violentia (que pode ser qualquer
comportamento ou conjunto de força, vigor contra qualquer coisa ou ente). Existe violência explícita
quando há ruptura de normas ou moral sociais estabelecidas a esse respeito: não é um conceito absoluto,
variando entre sociedades. A ciência hoje conclui que a violência é determinada pela complexa combinação
entre fatores externos e características inatas do ser humano: violência explícita na mídia, acesso a armas
de fogo, discriminação, pobreza, gênero, distúrbios de personalidade, predisposição inata à violência.
Embora a forma mais evidente de violência seja a física, existem diversas modalidades de violência,
caracterizadas particularmente pela variação de intensidade, instantaneidade e perenidade, podendo ser
assim classificadas: violência física, violência psicológica, violência política, violência cultural, violência
verbal, violência contra a mulher, violência infantil. Pernambuco é o primeiro estado brasileiro a
compatibilizar as ocorrências registradas na Polícia Civil e no IML (Instituto de Medicina Legal). O
objetivo deste trabalho é mostrar os altos índices pernambucanos de violência e a função do cirurgiãodentista no exercício da Odontologia Legal.
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A cárie dentária apresenta-se como a patologia mais prevalente na cavidade oral. Muitos estudos têm

Os efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia têm impacto determinante na qualidade de vida

demonstrado que a cárie pode ser reduzida ou evitada através de meios preventivos, dentre os quais, o
flúor é um dos agentes mais efetivos, pois atua interferindo na desmineralização e na promoção da
remineralização do esmalte e da dentina expostos ao desafio ácido. O mecanismo de ação do flúor baseiase no fornecimento diário para estabelecer e manter a concentração deste íon na saliva e fluidos orais, a
fim de controlar a dissolução do esmalte. O fornecimento de flúor pode ocorrer através da água de
abastecimento, aplicações tópicas de géis, soluções para bochechos, dentifrícios fluoretados e materiais
odontológicos. Desta forma, este trabalho tem com objetivo realizar uma revisão da literatura sobre os
vários meios pelos quais o flúor pode proporcionar a remineralização do esmalte dentário e sobre a sua
importância na adequação do meio bucal. Portanto com base na revisão de literatura realizada pôde-se
concluir que o flúor tem capacidade de inibir a desmineralização e promover a remineralização da estrutura
dentária, sendo o cimento de ionômero de vidro o material odontológico com maior potencial
remineralizador devido à presença de fluoretos na sua composição.

do paciente. O prognóstico do paciente portador de câncer, além das condições inerentes ao próprio
hospedeiro, depende de diagnóstico precoce, tratamento adequado e seguimento cuidadoso. Os principais
recursos terapêuticos disponíveis continuam sendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e
hormonioterapia. Entre as complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica, a mucosite destacase como o efeito agudo de maior freqüência e o maior fator dose-limitante para a radioterapia na região
de cabeça e pescoço. Apesar do enorme arsenal disponível, a terapêutica no tratamento da mucosite tem
se mostrado com características de suporte e paliativa, aliviando sintomas e evitando complicações outras,
como desidratação, caquexia e infecções. Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura
sobre as principais manifestações clínicas bucais, com o intuito divulgar informações sobre os aspectos
clínicos e terapêuticos dos tratamentos de que a odontologia dispõe no manejo dos pacientes, durante e
após a terapia antineoplásica.
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C

onhecer o paciente geriátrico como um todo e não somente sua boca é de extrema importância para o
cirurgião-dentista que se propõe a atender indivíduos desta faixa etária.Os efeitos colaterais dos
medicamentos na cavidade bucal são um dos mais sérios fatores relacionados à uma boa qualidade de
vida nos idosos,por exemplo, um situação de xerostomia pode levar à remoção de próteses dentárias
devido a dificuldades de mastigar alimentos mais consistentes que geralmente possuem os melhores
nutrientes.Os efeitos colaterais mais comumente encontrados são: xerostomia, alteração do paladar,
sialorréia, hiperplasia gengival, cáries, doenças periodontais e estomatite. Na odontologia, os efeitos
colaterais das drogas afetam o funcionamento correto das próteses totais, os traumas sob as selas das
próteses parciais removíveis, o aumento das cáries de raiz, e a exacerbação de problemas gengivais e
periodontais e de cáries nos dentes pilares de prótese parcial fixa, sendo que a maioria destes problemas
bucais tem como “pano de fundo” a diminuição drástica do fluxo salivar em idosos que ingerem muitos
medicamentos por dia. O objetivo deste trabalho é quantificar os efeitos colaterais bucais dos
medicamentos em idosos. Conclui-se que é tempo de refletir que prescrever um medicamento é um
compromisso maior e envolve um enfoque verdadeiramente interdisciplinar, onde todas as áreas devem
ser levadas em consideração.
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L

esões causadas por trauma mecânico acidental, geralmente aparecem em regiões que podem ser mordidas
facilmente como: lábio inferior, língua e mucosas jugais, sendo comuns na clínica odontológica. A relação
de causa e efeito é óbvia com base na anamnese ou no aspecto clínico. Podem permanecer por longos
períodos, mas a maioria cura em poucos dias. Estudos têm demonstrado efeitos da bioestimulação do
laser em Odontologia promovendo uma recuperação mais rápida e menos dolorosa. Promovem efeito
analgésico, antiinflamatório e bioestimulante. As lesões estacionam nos estágios iniciais e regridem mais
rapidamente. Se a lesão persiste por mais de três semanas ou se a causa não é óbvia, a biópsia é indicada.
A recorrência não é esperada. Paciente 6 anos, sexo masculino, foi submetido à cirurgia de adenoidectomia.
Surgimento de extensas úlceras traumáticas por todo o lábio devido a trauma durante a intubação orotraqueal.
Foram realizadas 3 sessões de laserterapia (660nm, 40mW e 4J/cm2) com 24 horas de intervalo. Após
a primeira aplicação pôde-se verificar melhora importante das lesões e ao de final de 5 dias, foi observado
total regressão das lesões. O objetivo deste estudo é mostrar por meio de relato de caso a relevância da
aplicabilidade do laser de baixa intensidade no tratamento da úlcera traumática. Pôde-se observar rápida
cicatrização da lesão melhorando a qualidade de vida do paciente.
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O

objetivo do presente trabalho é mediante uma revisão da literatura abordar sobre técnicas alternativas
de isolamento absoluto usadas em pacientes infantis. O sucesso de um tratamento restaurador ou
endodôntico está intimamente relacionado às condições em que foi realizado. Considerando a importância
deste tipo de procedimento para execução de um tratamento satisfatório, em odontopediatria, o uso do
isolamento absoluto tem fundamental importância no estabelecimento de tratamentos eficazes e de longa
duração. Entretanto, algumas situações clínicas dificultam a sua utilização, principalmente em relação à
cooperação do paciente infantil, sendo por vezes preconizado o isolamento relativo. O isolamento absoluto
além de permitir controle da umidade do campo operatório, apresenta outras vantagens de grande relevância
como: campo operatório limpo, maior segurança, pois protege os tecidos moles e evita a aspiração e
deglutição de corpos estranhos; reprime os movimentos da língua e bochechas; maior visibilidade, melhor
eficiência impedindo interrupções por parte do paciente durante o tratamento e trocas repetidas de rolo
de algodão e diminui o tempo de trabalho.
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A criança, em idade pré-escolar, muitas vezes comparece às consultas odontológicas apresentando na cavidade
bucal sinais de enfermidades. Apesar do desenvolvimento de vacinas, muitas delas padecem de doenças
provocadas por vírus ou bactérias. Essas doenças podem ser localizadas ou de origem geral e, muitas vezes,
elegem a boca para as suas primeiras manifestações. Dentre as infecções sistêmicas mais freqüentes na infância,
com repercussão na cavidade bucal, observam-se escarlatina, difteria, sarampo, rubéola, catapora (varicela) e
caxumba (parotidite). Com a finalidade de esclarecer os cirurgiões-dentistas, especificamente os odontopediatras,
sobre essas doenças, o presente trabalho propõe-se, através de uma revisão da literatura, a fazer explanação
acerca das características clínicas e manifestações bucais dessas enfermidades, visando o diagnóstico rápido
e preciso de modo a se instituir a terapêutica mais indicada. Tais cuidados no diagnóstico precoce das supracitadas
enfermidades são mais um aliado à manutenção da saúde infantil.
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A amelogênese constitui uma alteração de caráter hereditário que afeta o esmalte dentário em ambas as
dentições, tanto decídua quanto permanente, podendo ocasionar diversas conseqüências, tais como a
sensibilidade dentinária, a perda de dimensão vertical e o comprometimento estético do esmalte dental.
O planejamento e a escolha da melhor alternativa de tratamento têm relação com a idade do paciente e
principalmente com a gravidade da anomalia estrutural. Com o avanço da tecnologia na área odontológica,
principalmente a valorização da estética na odontopediatria, e a valorização da humanização do
atendimento, a estética vem sendo prioridade no cotidiano da população que almeja atendimento
especializado. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é, através de um relato de caso clínico,
realizado na clínica de Especialização em Odontopediatria da Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE, apresentar a importância do tratamento da amelogênese imperfeita dentro de uma abordagem
integral e multidisciplinar do paciente infantil, com a finalidade de se obter um sorriso harmônico que
satisfaça o anseio estético e psicológico tanto do paciente quanto de sua família.

P-491

[893] PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE
CASO.
ALMEIDA, R.; LEITE, A.F.; MENEZES, V.A.; SANTANA, M.A.; LORENA, R.P.F.;
CABRAL, R.C.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:renata_almeida77@hotmail.com

Palavras-chave: GENGIVITE; PLACA BACTERIANA; DEMÊNCIA MENTAL

A gengivite é uma das patologias odontológicas mais comumente encontrada nos consultórios
odontológicos. Causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana, película transparente que se
forma sobre a superfície dos dentes e ao redor da linha das gengivas, sobre o tecido gengival, é uma
doença de etiologia multifatorial, sendo a higiene precária, a maloclusão e a utilização de medicamentos
seus principais agentes desencadeantes. Apresenta sobre o aspecto clínico de edema gengival, cor
avermelhada, sangramento e sensibilidade dolorosa. As bactérias que causam a gengivite são
transmissíveis, como as bactérias que causam a cárie e outras doenças, no entanto, tais bactérias fazem
parte da microbiota oral, ou seja, estão normalmente presentes na nossa boca. Porém estas bactérias
tornam-se nocivas a nossa saúde quando aumentam de númer.O trabalho descreve a conduta clínica
adotada numa paciente portadora de demência mental, acometida por gengivite generalizada desencadeada
por medicamentos para amenizar os sintomas da D.M., atendida na clinica de odontopediatria do
departamento de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.
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Apesar de todas as medidas preventivas, sobretudo nos países desenvolvidos, tem-se observado a

Existe uma grande atenção a nível mundial quanto à via de contaminação de crianças pelo HIV. O número

diminuição na prevalência de cárie. Entretanto, esta doença ainda é freqüente, em muitas áreas geográficas,
ocorrendo destruição extensa das coroas de dentes decíduos por lesões cariosas e conseqüente perda
precoce do elemento decíduo. Um outro fator etiológico de relevância quanto à perda precoce de dentes
decíduos refere-se aos traumatismos dentários, que vêm apresentando considerável aumento na sua
prevalência. O presente trabalho tem por objetivo abordar a importância da prótese parcial removível em
Odontopediatria, através do relato de um caso de uma criança de quatro anos de idade que procurou
atendimento na Faculdade de Odontologia de Caruaru. Finalizado o tratamento curativo, e com base nos
exames clínico, radiográfico e modelos de gesso foi confeccionada uma prótese parcial removível,
utilizando-se dentes de estoque para a substituição dos elementos 51 e 61 perdidos precocemente. Apesar
da idade do menor, houve sucesso no presente caso, pela colaboração dos pais em estimularem a criança
a utilizar o aparelho protético. Conclui-se que a prótese parcial removível determinou o restabelecimento
das funções fonética e estética, evitará a instalação de futuros hábitos e, sobretudo permitiu o bem-estar
psico-emocional da criança, devolvendo sua alta-estima e facilitando dessa forma seu convívio social.
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Palavras-chave: GRAVIDEZ; MOTIVAÇÃO; EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL

A gestação é o período ideal para educar e orientar as mães, pois os pais apresentam-se mais motivados,
suscetíveis e receptivos às informações sobre a saúde bucal dos seus filhos. Os pais, em especial a mãe,
apresentam papel importantíssimo na educação bucal do seu filho, portanto, devem ser motivados a criar
um ambiente familiar voltado a promoção da saúde bucal. A prevenção iniciada precocemente torna-se
mais efetiva e fácil de ser realizada. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento sobre
saúde bucal em gestantes que buscam atendimento pré-natal no Hospital Universitário Materno Infantil.
Participaram da pesquisa 136 gestantes na faixa etária de 13 a 40 anos e que se encontravam entre o
segundo e o oitavo mês de gestação. Constatou-se que 99,27% das entrevistadas escovam seus dentes mais
de uma vez ao dia. Observou-se que 66,91% das gestantes afirmam que o início da higiene bucal do bebê
acontece logo após o nascimento e 71,32% delas revelam que nesta higiene utiliza-se gaze ou fralda embebida
em água. Concluiu-se que: a) a gestação necessita de um enfoque preventivo na saúde bucal, tanto da
gestante quanto do bebê; b)as gestantes não receberam informações sobre saúde bucal durante o atendimento
pré-natal; c) a visita periódica ao dentista deve fazer parte do programa pré-natal do hospital.
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de pacientes pediátricos infectados por transmissão vertical vem crescendo progressivamente, tornando-se
uma das cinco principais causas de morte em crianças no mundo. Por outro lado, o tempo de sobrevida dos
portadores do vírus tem aumentado. Isto torna necessário o estudo de outros aspectos da doença, procurando
promover um melhor prognóstico e uma melhor qualidade de vida para as crianças infectadas. Na
odontopediatria, o crescimento do número de pacientes infantis infectados despertou o interesse por estudos
mais aprofundados sobre as necessidades específicas desse grupo de pacientes.Em condições de
imunossupressão, lesões derivadas de diversos grupos de microorganismos podem se manifestar na cavidade
bucal e vir a representar os primeiros sinais clínicos da doença. As manifestações orais em pacientes
pediátricos soropositivos para o HIV, não apresentam a mesma freqüência no adulto, o que está diretamente
relacionado com a rápido progresso da infecção nestas crianças. Estas lesões agem como indicadores da
progressão da doença, ausência de eficácia do tratamento antiretroviral, e, podem preceder as manifestações
sistêmicas da aids, ressaltando a importância de um completo exame estomatológico.O objetivo deste trabalho
é relatar algumas dessas lesões com base na revista de literatura mundial.
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A síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) é um distúrbio que se caracteriza por
ronco e sonolência diurna excessiva, podendo desencadear quadros de hipertensão pulmonar e insuficiência
cardíaca. O tratamento da SAHOS com aparelhos intra-orais vem se destacando pelas pesquisas que
comprovam a eficácia dos dispositivos. Objetiva-se entender a mecânica dos aparelhos intra-orais, sua
efetividade, efeitos colaterais e grau de satisfação dos pacientes. Conforme a cronologia, desde 1985,
cerca de 150 artigos foram publicados descrevendo a eficácia desses aparelhos. No trabalho de Pancer &
Hoffstein(1999) observou-se redução significativa dos distúrbios respiratórios e a avaliação subjetiva
dos companheiros de quarto revelou melhora marcante no ronco. Walker-Engström (2002) obtiveram em
81% dos pacientes melhora no índice de apnéia e hipopnéia. Quanto aos sintomas clínicos, desconforto
dentário ou das arcadas foram relatados pelos pacientes de todas as amostras de Fransson (2004), bem
como dores articulares e na musculatura mastigatória, salivação excessiva e xerostomia. Todos os estudos
mostram um alto grau de colaboração na utilização do aparelho. Conclui-se que o tratamento com aparelhos
intra-orais é indicado para apnéias leves a moderadas, no entanto, é preciso estar atento para o uso
indiscriminado dos aparelhos para não subtratar os pacientes, o que pode trazer sérios riscos.
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Por caracterizar uma relação inadequada ântero-posterior entre a maxila e a mandíbula, os pacientes
portadores de má oclusão Classe II podem apresentar um comprometimento estético e na auto-estima.
Esta relação pode variar desde uma retrusão mandibular, uma protrusão maxilar ou até mesmo uma
combinação dos dois fatores, sendo o retrognatismo mandibular considerado como um dos maiores
responsáveis por esta má oclusão. Sendo assim, aparelhos ortopédicos como o Bionator tem contribuído
para este tipo de tratamento. O referido aparelho ortopédico funcional tem a finalidade de corrigir
discrepâncias maxilo-mandibulares, promovendo uma reeducação das funções do sistema estomatognático
e um desenvolvimento harmonioso dos arcos dentários, além de agir diretamente nos músculos faciais,
funções respiratórias e fonéticas. Ele é comumente usado quando há retrusão mandibular ou crescimento
mandibular diminuído para que possa promover um posicionamento anterior da mandíbula estabelecendo
assim uma nova posição postural do arco inferior. O presente trabalho tem como objetivo abordar um
caso clínico de um paciente portador de Classe II Divisão 1ª por deficiência de crescimento mandibular.
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O tratamento das bolsas periodontais com recursos mecânicos de instrumentação que busquem tornar a
superfície radicular lisa, dura, limpa e biologicamente compatível com saúde, tem sido objetivo de todos
que procuram devolver aos tecidos periodontais sua condição de saúde. Entretanto fatores como a anatomia
radicular, posição do dente na arcada, profundidade e trajeto de bolsa entre outros, dificultam o acesso à
área a ser instrumentada, comprometendo os resultados clínicos pós-raspagem. Dessa forma, a utilização
de recursos que possam potencializar e auxiliar esse procedimento têm sido aplicados apresentando bons
resultados clínicos como: redução da profundidade de sondagem, dos índices de sangramento gengival e de
supuração à sondagem. Entre eles apresenta-se a utilização do ultra-som associado a produtos químicos
como a Clorexidina e o Iodo que unem a ação mecânica com sua ação antimicrobiana, principalmente nas
áreas de difícil acesso para as curetas ou outros instrumentos manuais. O presente trabalho tem por objetivo
mostrar como a terapia periodontal pode ser auxiliadada por meio da utilização de substâncias químicas.
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Palavras-chave: DIABETES; PERIODONTITE; CRIANÇA

O presente trabalho visa relatar diagnóstico e tratamento de Granuloma Periférico de Células

predisposição genética, muitas das complicações crônicas sistêmicas, como o diabetes, estão associadas
a agravos bucais, como a xerostomia, periodontite, infecções oportunistas e cárie dentária. O atual
paradigma referente à doença periodontal reforça o diabetes como grande fator predisponente. Não apenas
o diabetes exerce influencia sobre a doença periodontal, como também, alguns estudos têm demonstrado
uma maior dificuldade no controle metabólico em pacientes com doença periodontal. Segundo o Ministério
da Saúde, a prevenção e o controle desta patologia são ações prioritárias na Atenção Básica, incluindo
ações educativas e de apoio para prevenção de suas complicações. Nesse sentido a Odontologia tem um
papel de grande importância, visto que as doenças periodontais ocupam o sexto lugar no ranking das
manifestações causadas pelo diabetes. Modificações na microbiota oral, dificuldade em reagir frente às
agressões, metabolismo anormal do colágeno e alterações vasculares são algumas das condições presentes
nos diabéticos que justificam a agressividade das manisfestações periodontais nesses pacientes. Diante
do exposto, e do incremento na taxa de prevalência de diabetes em crianças e adolescentes, este trabalho
visa discutir a relação da periodontite com o diabetes nessa faixa etária, focando suas alterações
metabólicas, manifestações clínicas e possíveis tratamentos.

Gigantes(CPCG) localizado em cavidade oral em paciente com Insuficiência Renal Crônica Terminal
abordando as principais características clínicas, radiográficas e histopatológicas, visto que é uma lesão
bem caracterizada (ocorrendo exclusivamente na gengiva e mucosa alveolar), que possibilitam direcionar
para o correto diagnóstico e tratamento da lesão. Paciente do gênero feminino, 43 anos, melanoderma,
portadora de insuficiência Renal Crônica Terminal, estando em programa de hemodiálise 3 vezes por
semana, compareceu a clínica privada Dental Star-RN, queixando-se de “ferida localizada no céu da
boca” (SIP). Ao exame clínico, observou-se lesão séssil, não ulcerada, tamanho 2x2 cm, localizada no
Palato Duro. Ao exame Radiográfico, apresentou sinais característicos de reabsorção do osso subjacente.
Após Parecer do médico favorável à realização do ato cirúrgico.Encaminhou-se o espécime para análise
histopatológica, onde confirmou o diagnóstico inicial. A partir do exposto, pacientes que apresentam
alterações renais os quais serão submetidos a procedimentos cirúrgicos devem ser avaliadas com cautela
antes de sem realizados, buscando a necessidade de se promover um tratamento multidisciplinar e visando
bons resultados para o paciente.
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É sabido pelos profissionais da área de saúde que, além do fumo, de fatores locais, ambientais e de
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O

s linfangiomas são tumores benignos dos vasos linfáticos, que aparecem com maior freqüência na
infância. Representam uma malformação do desenvolvimento que se origina a partir da sequestração de
tecido linfático que não se comunica normalmente com o restante do sistema linfático. Tem predileção
pela região de cabeça e pescoço, alcançando 50 – 75% dos casos. Os linfangiomas orais podem surgir em
vários locais, tendo maior ocorrência nos 2/3 anteriores da língua; comumente assumem localização
superficial, apresentando-se clinicamente por lesões em forma de vesículas transparentes ou avermelhadas
agrupadas. São histologicamente classificados em simples, cavernoso e cístico, sendo mais freqüente na
boca o tipo cavernoso. Este relato descreve o caso da paciente m.l.l., gênero feminino, 17 anos,
apresentando lesões amarelo-avermelhadas, bolhosas, de consistência macia, sangrante à mastigação,
exofítica, séssil, sem sintomatologia dolorosa, com duração de um ano, localizadas em palato mole,
região retromolar esquerda e pilares amigdalianos; sendo diagnosticada clinicamente como linfangioma.
Foi realizada biópsia incisional, sendo a peça encaminhada ao serviço de anatomia patológica da ufrn,
onde o exame histopatológico confirmou o diagnóstico clínico inicial e cirúrgico. O presente trabalho
tem por objetivo, enfatizar aspectos clínicos e histopatológicos relevantes para diagnóstico e tratamento
dessa patologia.
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Nunca se buscou tanto a estética na odontologia como nos dias atuais. A exigência por um sorriso belo
e natural fez com que pesquisadores e profissionais se esforçassem no desenvolvimento de materiais
e técnicas que trouxessem ao paciente uma reabilitação o mais harmônica possível. Apesar do grande
sucesso das próteses fixas metalocerâmicas a substituição da infra-estrutura metálica era inevitável, o
que levou ao surgimento de diversos tipos de próteses cerâmicas para próteses livres de metal. Estas
cerâmicas possuem excelentes propriedades físicas, biológicas e ópticas, pois apresentam
biocompatibilidade, estabilidade de cor, baixa condutibilidade térmica e elétrica, resistência à abrasão,
dentre outras qualidades importantes a um bom material restaurador. Com isso permitem a reprodução
de cores, forma, contorno e textura superficial da dentição natural. Este trabalho tem como objetivo
apresentar casos clínicos nos quais foram utilizados diferentes tipos de cerâmica, e compará-los, ressaltando
suas vantagens e desvantagens.
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A periodontite crônica é uma lesão inflamatória/infecciosa que compromete os tecidos periodontais de

A estética vem adquirindo, na sociedade, um papel cada vez mais importante. Os tratamentos estéticos

suporte. Apresenta características clínicas, tais como: bolsa periodontal, perda de inserção clínica,
mobilidade dentária, lesão de furca, seguida pela extrusão e migração patológica dos dentes, sendo estas
manifestações clínicas de carater evolutivo de acordo com o grau de severidade. Etiologicamente, encontrase relacionada ao biofilme dental, porém com outros fatores associados, tornando esta etiologia complexa
e multifatorial. Este trabalho tem como objetivo mostrar um caso clínico de uma paciente, com 34 anos,
leucoderma, que procurou atendimento na clínica de Periodontia da FOP/UPE, relatando que possuia
“dentes amolecidos e que às vezes, aparecia pus”. O exame periodontal para determinação do diagnóstico
foi realizado por meio dos parâmetros: Sangramento a Sondagem (SS), Profundidade de Sondagem (PS),
Mobilidade Dentária (MD), Perda de Inserção Clínica Visível (PICV) e Sondagem das Furcas (SF). Em
função da severidade do quadro inicial, realizou-se a adequação do meio através da contenção provisória
no hemiarco ântero-inferior e várias sessões de raspagem e alisamento corono-radicular em todo arco
dentário, para posterior tratamento cirúrgico e multidisciplinar.

variados estão integrados na vida da sociedade e ao longo dos últimos anos esta procura intensificou-se,
sempre na esperança da obtenção da beleza. O desejo de se possuir uma boa aparência não é mais encarado
como um sinal de vaidade. Em um mundo social, econômica e sexualmente competitivo, a boa aparência
é literalmente uma necessidade. Para a realização de um adequado tratamento odontológico envolvendo
estética é necessário que o profissional conheça alguns conceitos para posterior aplicação durante a
execução do mesmo. Este trabalho tem como objetivo revisar alguns princípios dentro da estética do
sorriso, de modo a orientar os profissionais à execução de tratamentos com sucesso. Os autores irão
apresentar a importância da inclinação axial dos dentes, simetria x assimetria, equilíbrio e harmonia
como fundamentos estéticos que deverão ser levados em consideração e usados pelo profissional para o
restabelecimento do sorriso. Em estética, os princípios são apenas referenciais para a elaboração de um
plano de tratamento. No entanto, é válido salientar que a natureza apresenta uma harmonia sem simetria
entre as estruturas do sorriso e da face.
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A longevidade dos trabalhos protéticos ainda é motivo de preocupação por parte do profissional e do

s traumatismos crânio-faciais têm sido bastante estudados em diversos países com situações sócioeconômicas e culturais distintas. Ao se analisar a literatura nas últimas cinco décadas, observa-se que, no
Brasil, a exemplo de outros países do mundo, o elenco de fatores etiológicos são os mesmos, variando a
prevalência de acordo com a região geográfica e a população estudadas. O presente estudo tem como
objetivo apresentar uma revisão atualizada da literatura sobre os traumatismos crânio-faciais associados
à violência urbana. Serão apresentados também casos clínicos de pacientes vítimas da violência urbana
e atendidos no Hospital Getúlio Vargas. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa bibliográfica,
a qual incluiu 26 trabalhos publicados sobre traumatismos crânio-faciais e 22 sobre violência urbana,
obtidos em bibliotecas nacionais cadastradas no Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT), no
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), e/ou na Scientific Electronic Library Online (Scielo). Após análise do tema em questão, os autores concluem que é de
fundamental importância a utilização de campanhas educativas para a redução da violência urbana, a
qual pode gerar seqüelas estético-funcionais nos pacientes, representando, no caso da realidade brasileira,
um desafio institucional que precisa ser solucionado.

paciente, e falhas ou mudanças nas etapas dos processos laboratoriais podem levar a alterações na liga
metálica ou na porcelana, afetando a adesão entre elas. Um fator a ser considerado é o efeito das refusões,
prática comum nos laboratórios de prótese dentária. Em virtude da freqüente prática de reutilização das
ligas odontológicas e da escassez de informações sobre suas conseqüências, esse trabalho se propôs a
analisar os efeitos da refusão das ligas de níquel-cromo (Ni-Cr) na adesão metal-cerâmica. Deste modo,
confeccionou-se 5 corpos de prova de uma liga de Ni-Cr fundida (Grupo 1), 5 da liga refundida (Grupo
2) e 5 da liga refundida pela 2ª vez (Grupo 3). O estado de adesão foi estimado através da medição do
ângulo de contato de gotas de porcelana fluida (opaco) sobre superfícies de Ni-Cr antes da sinterização
e da medição da área de contato após sinterização. Verificou-se que nos 3 grupos os ângulos e as áreas de
contato entre a liga e o opaco foram semelhantes. Portanto, a reutilização da liga de Ni-Cr não afetou
diretamente a capacidade de molhamento da liga antes ou depois da sinterização da porcelana. Concluise que outras variáveis do processo como taxa de resfriamento da liga e impurezas durante a fundição são
mais relevantes para adesão metal-cerâmica do que a reutilização propriamente dita.
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As coroas metalocerâmicas são bastante utilizadas na odontologia em virtude de suas boas propriedades

A biópsia, seja ela de tecidos moles ou mineralizados, é indispensável na clínica odontológica. Trata-se

estéticas e de resistência. Mudanças nos passos em sua confecção podem alterar a liga metálica e a porcelana,
prejudicando a adesão entre elas. O objetivo deste estudo foi contribuir para uma melhoria dos trabalhos de
metalocerâmicas através da análise do efeito do número de refusões, executadas com freqüência nos
laboratórios protéticos. Esta prática pode ocasionar perda qualitativa e quantitativa dos elementos da liga
de níquel-cromo gerando diferenças em suas características, como a porosidade e a dureza da liga. Coroas
de ligas refundidas em 1 e 2 vezes, foram então comparadas àquelas apenas fundidas em 2 laboratórios de
prótese de Natal. As microestruturas foram observadas por microscopia óptica, e avaliou-se a porosidade
presente nas amostras através do programa de análise de imagem, Imago. A amostra fundida mostrou regiões
com porosidade de 9% no laboratório 1 e 11% no laboratório 2, enquanto que as ligas refundidas e refundidas
2 vezes mostraram porosidades até 14% e 86% respectivamente no laboratório 1 e 12% e 70% no laboratório
2. À medida que se aumentou o número de refusões, a microdureza diminuiu para ambos os laboratórios.
Conclui-se que a reutilização de ligas metálicas prejudica diretamente as propriedades do metal, e quanto
maior o número de refusões maiores os prejuízos.
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de um exame complementar para o diagnóstico de diversas patologias da mucosa oral e do tecido ósseo,
devendo ser utilizada nos casos de lesões com história e aspectos clínicos que não permitem um diagnóstico
conclusivo e que não apresentem evidências de melhora dentro de um período de sete a quatorze dias. No
entanto, apesar de ser um procedimento cirúrgico de baixa complexidade e essencial para a caracterização
anátomo-patológica de lesões na cavidade oral, nem sempre os profissionais que exercem a Odontologia,
mesmo reconhecendo a importância do diagnóstico precoce para a prevenção e tratamento oportuno de
determinadas patologias, julgam-se habilitados a executá-la. Com o intuito de incentivar o cirurgiãodentista a trabalhar, sempre que possível, ao nível de prevenção primária, este trabalho tem por objetivo
descrever as indicações e ilustrar, através de casos clínicos atendidos no Hospital Getúlio Vargas, os
procedimentos utilizados na realização das biópsias por aspiração, excisional e incisional. Os autores
concluem enfatizando a importância do cirurgião-dentista saber indicar e executar exames complementares
de modo adequando para poder obter sucesso no tratamento das patologias que acometem o sistema
estomatognático.
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ara se alcançar um prognóstico favorável de seus trabalhos protéticos, o profissional deve seguir uma
seqüência de planejamento com base em evidências científicas, clínicas, radiográficas e individualizadas
para cada paciente. Na confecção de próteses parciais removíveis o eixo de inserção é fundamental para um
comportamento satisfatório da prótese, não afetando os tecidos envolvidos no suporte, direto ou indiretamente.
Os insucessos e fracassos iniciam quando a prótese parcial altera o funcionamento do sistema
estomatognático, lesando seus componentes e causando destruição, trauma ou mobilidade nos dentes, mais
dor e desconforto e inabilidade para a função que são suporte da prótese ou provendo reações maléficas à
distância, como as dores craniomandibulares. O Delineador nos traz achados que devem ser cuidadosamente
considerados no desenho da prótese e no preparo dos dentes pilares. O objetivo deste trabalho é demonstrar
a importância do uso do delineador na execução de próteses dentárias, assim como, elucidar possíveis
danos mecânicos e biológicos causados pela negligência da não utilização deste aparelho.
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D

entre os neoplasmas benignos das glândulas salivares, o adenoma pleomórfico é o mais freqüente.
Representa 3% dos tumores que acometem a região de cabeça e pescoço. Um total de 75% a 80% acomete
as glândulas salivares maiores, 10% as submandibulares e 1% as sublinguais. No caso dos adenomas
pleomórficos de glândulas salivares menores, os locais de predileção são: palato, lábio inferior e mucosa
jugal. Eles apresentam características de tumores de aspecto liso, indolores, de crescimento lento, entretanto,
podem apresentar aumento rápido de tamanho, característico neoplasia benigna com potencial de
malignidade. Ocorrem em qualquer idade, sendo mais comum em pacientes na faixa etária acima de 40
anos, com discreta predominância pelo sexo feminino. Em virtude de sua natureza benigna, estas neoplasias
são tratadas através de procedimentos cirúrgicos. O presente trabalho relata o caso de uma paciente de 61
anos, com queixa de aumento de volume localizado à direita da linha média do palato duro, penetrando em
região do palato mole. Apresentando forma bem delimitada, duro à palpação, liso e com evolução de um
ano. As características clínicas e radiográficas observadas conduziram a um diagnóstico de adenoma
pleomórfico de glândula salivar menor. Os autores concluem enfatizado a importância de uma terapêutica
cirúrgica adequada, associada à análise histopatológica, para o tratamento desse tipo de patologia.
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A

maior dificuldade que se tem sobre estética é a sua definição. A subjetividade é determinante na definição
de beleza e na forma como a percebemos. De acordo com Darwin, cada indivíduo tem suas preferências
próprias, além disso, a formação dos conceitos de beleza e estética do indivíduo sofre influência externa,
como da família, grupo social, localização geográfica, cultura, entre outros. Nos últimos anos, o tema
“estética” tem chamado muita atenção dos profissionais e acadêmicos de odontologia, isto se deve ao fato
de que há um aumento significativo dos pacientes que procuram os consultórios odontológicos em busca de
embelezamento do sorriso. Sem dúvida houve uma modificação no perfil do paciente atual, o qual procura
tratamento estético de um dente hígido, ao invés de buscar somente tratamento de dentes cariados como
ocorria no passado. (REINHARDT et al.1990). Por tanto, há necessidade dos profissionais da odontologia
estarem aptos a atender a expectativa dos seus clientes. A apresentação visa mostrar os requisitos que
devem ser observados durante a realização de um tratamento protético, seja em prótese fixa, removível ou
total, a fim de obter êxito quanto a estética, tais como: linha média, linha do lábio, linha do sorriso, proporção
áurea, corredor bucal, morfologia dos dentes, seleção de cor, espaço negativo.

124

Palavras-chave: ATRITO DENTÁRIO; ABRASÃO DENTÁRIA; EROSÃO DE DENTE

C

avitações e alterações estruturais nos dentes nem sempre estão relacionadas ao processo carioso,
podendo ser originadas por conta de outros fatores como excesso de “força” durante a escovação e
contato com substâncias ácidas; tais problemas também podem ser detectados radiograficamente. Este
trabalho de revisão da literatura objetiva expor a possibilidade de auxílio ao diagnóstico clínico dos
casos de atrição, erosão e abrasão dentária, por meio da observação das condições radiográficas a que
estão submetidos. A atrição, perda da estrutura dental devido à ação mastigatória ocorre geralmente nas
superfícies oclusais e incisais dos dentes, caracterizada radiograficamente como áreas radiolúcidas nas
faces incisais e oclusais, que traduzem a perda de esmalte e dentina; a erosão, perda de estrutura dentária
por processo químico não bacteriano-ácidos (frutas cítricas, refrigerantes, suco gástrico); já a abrasão,
normalmente provocada pela ação mecânica (escovação com força excessiva, grampos de próteses
removíveis e hábitos parafuncionais), apresentado-se radiograficamente como uma imagem radiolúcida,
devido à perda dos tecidos duros dentais. Conclui-se que é de suma importância o cirurgião-dentista ter
o conhecimento de interpretação das imagens radiográficas destas alterações, as quais estão presentes
em seu cotidiano e assim promover um tratamento adequado para cada paciente
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Muitos profissionais são levados a sobrexpor pacientes com tempos de exposição elevados e a repetir
uma série de radiografias por desconhecerem ou desobedecerem alguns dos fatores de obtenção da imagem
radiográfica. Radiografias erradas levam ao maior número de repetições, ou seja, super-expõe o paciente à
dose de radiação e acarreta um maior custo ao profissional no que se concerne ao tempo, número de filmes
e soluções processadoras. Além do prejuízo no diagnóstico e conseqüente tratamento, o detrimento da
imagem quer seja imediato ou após determinado tempo, é de valor legal questionável. Em 01 de junho de
1998, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde publicou a Portaria 453, que estabelece as
condições adequadas de proteção radiográfica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Este regulamento
técnico foi baseado nas Diretrizes Básicas de Proteção Radiográfica estabelecidas pela Organização Mundial
de Saúde, Organização Internacional do Trabalho, da Agência Internacional de Energia Atômica, além das
recomendações emanadas pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (IRD/CNEN). Desta forma, é objetivo neste trabalho apresentar recomendações da portaria 453 no
que concerne a radioproteção e consequente obtenção de radiografias com qualidade, além de alguns
procedimentos testes que podem ser realizados pelo próprio cirurgião-dentista com intuito de alertá-lo
quanto ao velamento na câmara escura portátil e ao tamanho do campo irradiado pelo paciente.

P-514

[1173] UTILIZAÇÃO DE IMAGENS TOMOGRÁFICAS ASSOCIADAS À FOTOGRAFIA EM 3D NO PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
COUTINHO, S.C. 1; NASCIMENTO, M.D.C. 2 ; MOTA, L.F. 3; ARAÚJO, L.F. 4 ;
SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, J.B.5.
1,2,3.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 4,5.UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:sonalycoutinho@hotmail.com

P-517

[1061] AVALIAÇÃO DE LESÕES DENTÁRIAS E ÓSSEAS ATRAVÉS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM MILITARES DO PAMARF.
PIMENTEL, R.A.; PINHEIRO, G.A.; MORAES, A.S.B.; SOUZA, F.D.; MARQUES,
J.M.E.; MELO, W.R.A.
OARF, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:robertabebinha@hotmail.com

Palavras-chave: RADIOGRAFIA PANORÂMICA; DIAGNÓSTICO POR IMAGEM; ANOMALIAS
DENTÁRIAS.

A radiografia panorâmica oferece subsídios adequados para avaliação da maioria dos procedimentos
odontológicos da maxila e mandíbula. Neste trabalho, portanto, foram analisadas 610 radiografias
panorâmicas do arquivo de militares do Parque Aéreo de Materiais de Aeronáutica de Recife (PAMARF)
atendidos no período de abril a julho de 2007 na Seção de Radiologia da OARF (Odontoclínica de
Aeronáutica de Recife). Objetivou-se comprovar a importância da utilização deste exame complementar
no diagnóstico das anomalias dentárias e lesões ósseas maxilares e identificar as alterações mais freqüentes
nesta população. Um conjunto de 20 radiografias foram interpretadas por dia, por um único observador.
As informações encontradas que sugeriram algumas anormalidades, fossem patologias dentárias ou ósseas,
foram fotografadas e anotadas. As radiografias e os dados obtidos foram analisados três vezes pelo
mesmo observador, em um período de três meses. As imagens radiográficas mais comumente visualizadas
apresentaram uma média de 41,63% para tratamentos endodônticos, 37,37% para cáries e 12,95% para
dentes inclusos. Apesar de haver diferenças estatísticas, quanto à ocorrência e relacionadas à faixa etária
e raça dos militares. Baseado nos resultados, concluiu-se ser a radiografia panorâmica um excelente
método auxiliar no diagnóstico de alterações ósseas e dentárias no complexo maxilo-mandibular.
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Dentre os problemas relevantes de saúde bucal enfrentados no Brasil, a cárie dentária tem um papel de

tomografia computadorizada é um método de diagnóstico que permite ao profissional a reconstrução
multiplanar do volume escaneado, ou seja, a visualização de imagens axiais, coronais, sagitais e obliquas,
assim como, a reconstrução em três dimensões. Recentemente foi introduzida no mercado a fotografia em
3D, onde quatro câmeras digitais capturaram dois pares de imagens da face do paciente, que são
automaticamente processadas no próprio software. Somado a esses princípios, há um número crescente de
técnicas para o processamento desses dados. São softwares que, entre outras funções, mesclam imagens
tomográficas ou de ressonância magnética com imagens fotográficas. A técnica é baseada na combinação
de escalas pré-ajustadas de tecido mole e duro, que pode sobrepor estruturas, ajustar níveis de translucidez
e criar simulações, englobando todas as estruturas presentes. O objetivo deste trabalho é demonstrar a
aplicabilidade desse sistema em várias especialidades odontológicas, sendo as de maior interesse, a ortodontia
e a cirurgia, no que se refere ao diagnóstico e plano de tratamento. A possibilidade de alterar a posição
dentária, fazer cortes na mandíbula, retirar/colocar estruturas, repercutindo no tecido mole, numa simulação
virtual, facilita tanto a compressão do profissional quanto a do paciente na visão do caso, aprimorando o
planejamento, devido a obtenção de imagens acuradas e com alta qualidade.

P-515

[994] CALCIFICAÇÃO DO PROCESSO ESTILÓIDE.
ACIOLI, M.L.; SILVA, A.L.; SILVA, E.M.L.; PASSOS, W.T.
FUNDAÇÃO JAIME DE ALTA VILLA- CESMAC, MACEIO, AL, BRASIL.
e-mail:nessatenorinha@gmail.com

destaque, e no processo de sua contenção faz-se imprescindível a avaliação da necessidade de tratamento.
Logo, a finalidade desta pesquisa foi diagnosticar esta necessidade em escolares do Centro Evangélico de
Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente – CEDICA. Foi realizado o preenchimento do
formulário de exame em saúde bucal da OMS (1997), sob luz natural, com a criança a frente do avaliador.
Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados construído com o programa SPSS versão
11.0.1 for Windows. A amostra foi composta por 149 alunos, na faixa etária de 2 a 13 anos (média 7,3 anos),
sendo do gênero masculino 43,6% e feminino 56,4%. Do total, 28 alunos (18,8%) não tinham nenhuma
necessidade de tratamento. Dos 81,2% restantes, a necessidade de tratamento foi distribuída em: 73,55% de
restauração de 1 superfície; 17,35% de restauração de 2 ou mais superfícies; 17,35% de ações preventivas;
14,05% de extrações indicadas; 2,48% de tratamentos endodônticos; 0,83% de selantes; 2,48% de outros
tratamentos. Salientando que uma necessidade não exclui a possibilidade de se encontrar outra necessidade.
Com estes resultados, pode-se inferir que a população de escolares encontra-se com alta necessidade de
tratamento, sendo importante atuar precocemente no processo de reabilitação da saúde bucal.
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processo estilóide é uma projeção óssea fina que se origina na porção do osso temporal, medial e
anteriormente ao forame estilóide, conectado ao corno inferior do osso hióide pelo ligamento estilóide. A
calcificação do processo estilóide primeiramente descrito por Eagle em 1937 e por ele considerado de
ocorrência incomum. Quando o mesmo acontece ligado à sintomatologia é caracterizado como Síndrome
de Eagle. Seus sintomas mais comuns são dor craniofacial e cervical confudindo- se assim com uma
imensidão de doenças que atingem essa área. De acordo com a teoria embriológica, o processo estilóide
deriva do segundo arco branquial, e neste, ocorreria alguma alteração onde a zona de cartilagem persistiria
ficando retida, apresentando um potencial de crescimento e maturação ósseo tardios. Mas, de acordo
com a maior parte dos autores sua etiologia é desconhecida, apesar do trauma preceder alguns casos. Seu
diagnóstico requer não apenas o conhecimento clínico e radiográfico; como cuidado e valorização da
sintomatologia inespecífica. Quando esta existir, o tratamento se dá por excisão cirúrgica intra ou
extrabucal ou por terapia conservadora, apenas para alívio da dor, utilizando-se analgésicos,
corticosteróides, e relaxantes musculares. O trabalho mostra um caso onde foi diagnosticado calcificação
do processo estilóide, através de uma radiografia panorâmica de rotina onde o paciente não apresentada
nenhuma sintomatologia.
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radiografia panorâmica é a técnica radiográfica que nos permite uma visão global de todas estruturas
que compõem o complexo maxilo-mandibular,onde numa única tomada radiográfica podemos examinar
dentes, maxila, mandíbula, cavidades nasais e seios maxilares caracterizando- se assim de grande amplitude. Possui inúmeras vantagens como fácil realização, não sendo necessário manusear filmes intrabucais;
o que traz maior conforto ao paciente; há a redução significativa da dose de radiação, além também de
menor custo ao paciente comparado com intrabucal completo. Nosso trabalho tem como objetivo expor
a fundamental importância da radiografia panorâmica no diagnóstico de patologias e desordens
odontológicas através de tomadas radiográficas de rotina onde foram encontrados vários casos como:
presença de dentes supranumerários, dentes inclusos, cistos, tumores, anomalias que; com uma simples
radiografia periapical ou qualquer outra técnica não seria visível, e graças a essa técnica conseguiu-se
diagnosticar precocemente.
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entre as razões para o surgimento e crescimento de planos e seguros de saúde/ odontológicos, estão: A
política neoliberal existente no nosso país, com a priorização da rede privada; O desejo da população de ter
assegurado o atendimento em momentos de necessidade; A impossibilidade da grande maioria das pessoas
arcar com alto custo da Odontologia liberal; A descrença no Sistema Público, enfraquecido por um modelo
baseado no mercado, do que mesmo nas necessidades da população; por fim, a ampliação no número de
faculdades. Com a finalidade de avaliar a opinião dos usuários de planos odontológicos da cidade de Campina
Grande, utilizou-se um formulário elaborado, em sala de aula, que foi aplicada pelos estudantes de graduação
matriculados no componente curricular Odontologia Preventiva e Social III à população em geral. As
entrevistas foram realizadas mediante aceitação, por parte do entrevistado, do termo de consentimento livre
e esclarecido. A amostra (n) consistiu de 45 pessoas. Os dados coletados quanto ao tipo de serviço (assistência
odontológica utilizada) 62,2% eram usuários de planos odontológicos, 71,4% tinham direito a um atendimento
semanal, 96,4% aderiram à modalidade de plano individual, 82,1% afirmaram estar satisfeitos com o plano,
96,4% afirmaram que os serviços estavam de acordo com o contrato. Os usuários de planos mostraram-se,
em sua maioria, satisfeitos com os serviços ofertados.
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[866] VACINA ANTICÁRIE: SONHO OU REALIDADE.
AZEVÊDO, M.C.A.; CARVALHO, F.M.; MACEDO DE SOUZA, C.F.; GUIMARÃES,
V.G.; FRAGOSO FORMIGA, T.M.; TAVARES, S.S.S.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:mayvips@hotmail.com

Palavras-chave: VACINA ANTICÁRIE; VACINAÇÃO; PREVENÇÃO DE CÁRIE

A vacina anticárie é um sonho que vários cientistas vêm tentando realizar e que a cada dia está mais
perto de ser concretizado. A maioria desses estudos concentram-se em encontrar um modo de promover
a formação de anticorpos contra Streptococcus mutans (principal agente etiológico da cárie) que agiriam
na cavidade oral impedindo a fixação das bactérias na superfície dental. Várias pesquisas a respeito
desse assunto obtiveram bons resultado terapêutico em cobaias (macacos e ratos) e ação preventiva em
seres humanos até 3 meses, utilizando anticorpos monoclonais a partir de plantas transgênicas ou peptídeos
sintéticos, o que prevê a obtenção e comercialização de uma vacina preventiva e eficaz contra a cárie no
início da próxima década. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre as principais
pesquisas e resultados obtidos, os problemas encontrados pelos estudiosos e suas possíveis soluções,
bem como, informar os seus benefícios e o impacto que esta vacina trará à saúde pública, visto a cárie ser
uma doença de abrangência mundial e não fazer distinção de classes. Concluímos que a vacina anticárie
será em breve um importante meio de prevenção, principalmente às populações mais carentes, entretanto,
vale salientar que é indispensável sua associação com boa higiene oral e visitas periódicas ao dentista
para a saúde bucal dos indivíduos.
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[1128] XILITOL EM ODONTOLOGIA: UMA ABORDAGEM ATUAL.
MACEDO COSTA, M.R.; LUCENA, E.R.; PASSOS, I.A.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:mariareginamacedo@yahoo.com.br
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Palavras-chave: CÁRIE DENTÁRIA; XILITOL; ODONTOLOGIA PREVENTIVA

A cárie dentária é uma doença infecciosa dieta-dependente atribuída primariamente à presença de
microorganismos orais. A sacarose é considerada o principal componente cariogênico. Desta forma, um
grande número de substitutos do açúcar refinado tem sido testado e utilizado, sendo o xilitol reconhecido
como o mais promissor entre eles. Considerando a importância da dieta na etiopatogenia da cárie, como
também o papel que os açúcares desempenham nesse processo, o presente trabalho objetiva realizar uma
revisão da literatura, apresentando as propriedades, desvantagens e aplicações do xilitol, enfatizando a
sua utilização como método preventivo de cárie dentária, e um integrante valioso num programa de
promoção de saúde bucal. O xilitol não é fermentado à ácidos por praticamente nenhum dos
microorganismos orais, não provocando queda do pH, evitando a desmineralização. O emprego total ou
parcial do xilitol na dieta humana resulta numa considerável redução na incidência de cárie dentária. Os
melhores veículos para a utilização do xilitol são produtos que provocam intensa mastigação e sucção
como gomas de mascar, pastilhas, além da possibilidade do uso em bochechos e dentifrícios, associados
ao flúor. Pode-se concluir que o uso do xilitol pode ser adotado como um método adicional, benéfico na
prevenção da aderência precoce de Streptococcus mutans e no controle da formação de biofilme dental.
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[877] DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DE PERNAMBUCO
SEGUNDO GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE.
BAGETTI, A.C.V.1; RAMOS, M.C.L.2; SANTOS FILHO, R.B.3; LIRA, A.H.G.4;
RAMOS, J.C.L.5; SANTOS, F.A.S.6.
1,2,3.FOC, CARUARU, PE, BRASIL; 4.FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 5.FAPE,
RECIFE, PE, BRASIL; 6.CPQAM / FIOCRUZ, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:ananinha_@hotmail.com

Palavras-chave: SAÚDE PÚBLICA; ODONTOLOGIA; SAÚDE BUCAL

Com o intuito de melhorar a saúde bucal da população brasileira, ha alguns anos, o Ministério da Saúde
passou a incentivar a inserção de equipes de saúde bucal junto aos outros profissionais integrantes da
Estratégia de Saúde da Família (ESF), por isso diversos municípios passaram a integrar essas equipes ao
ESF. Este estudo possui como objetivo saber qual a distribuição das equipes de saúde bucal segundo
cada Gerência Regional de Saúde (GERES) de Pernambuco, relacionando-as com a população residente
em cada GERES. Elaborou-se um estudo descritivo, a partir dos dados extraídos do DATASUS e do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), onde para tabulação dos resultados e elaboração
de tabelas, gráficos e mapas, foram utilizados o EXCEL 2000 e o Tabwin. Observou-se que entre as 11
GERES, em julho de 2007, havia 793 equipes de saúde bucal distribuídas em 60% (N=111) dos municípios
pernambucanos, onde só a Gerência de Recife possui mais de 40% das equipes de saúde bucal.
Relacionando-se o número de equipes bucais com a população, foi encontrado que para cada equipe
existe uma média de 10.702 habitantes, no entanto em alguma GERES, como Limoeiro, pode-se ter uma
média de mais de 21.000 habitantes para cada equipe. O estudo demonstrou que é necessária uma ampliação
no número de equipes de saúde bucal na maioria das GERES, principalmente em duas Gerências Regionais
de Saúde, Limoeiro e Salgueiro.
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[940] REFLUXO GASTROESOFÁGICO EM ODONTOLOGIA.
CASTRO, K.S.; SANTOS, M.G.C.; NOBRE FORMIGA FILHO, A.L.; NEVES DE
LIMA, S.A.; FREIRE, P.L.L.; VELOSO, H.H.P.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:klini_odonto@hotmail.com

[955] ACOLHIMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
OLIVEIRA, J.A. 1; MACEDO DE SOUZA, C.F. 2; MOREIRA RABELLO, P. 3 ;
MASSONI, A.C.L.T.4; CAVALCANTI, C.E.5.
1,2,3,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL;
5.PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA SAÚDE, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:julyana86@hotmail.com

Palavras-chave: ACOLHIMENTO; HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O

Acolhimento refere-se à humanização dos serviços de saúde e à responsabilização dos profissionais
pelos usuários. Tal conceito tem influência direta sobre quatro princípios do Sistema Único de Saúde:
Universalidade, Eqüidade, Integralidade e Participação Popular, com a tentativa de extinguir as filas e
listas de espera. Assim, o mesmo estudo tem como objetivo discutir questionamentos relacionados ao
Acolhimento no Serviço de Saúde. Para tanto, realizou-se um trabalho de campo no Programa de Saúde
da Família Vila Saúde, em João Pessoa, Paraíba e uma Revisão da Literatura nas bases de dados: BBO,
MEDLINE, LILACS e Scielo, utilizando-se como palavras-chave: Acolhimento, Humanização dos
Serviços, nos anos de 1997 a 2007. Observou-se a existência de uma grande diversidade na maneira
como o profissional acolhe o usuário; que os usuários não entendem a importância deste novo conceito
de atendimento e, muitas vezes, não aceitam o resultado da escuta qualificada quando algum caso mais
urgente tem que ser priorizado. Portanto, nota-se que o Acolhimento ainda está em construção e que as
atividades da equipe de saúde não devem estar centradas apenas nos procedimentos técnicos, pois o
relacionamento humano nos Serviços de Saúde é um componente essencial para a melhoria da Assistência
à Saúde, condição que pode ser viabilizada pela estratégia do Acolhimento.
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[962] LESÕES CANCERIZÁVEIS NA CAVIDADE BUCAL.
NOBRE FORMIGA FILHO, A.L.; CASTRO, K.S.; ARNAUD, R.R.; NEVES DE LIMA,
S.A.; SANTOS, M.G.C.; PAIVA, M.D.E.B.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:amarolafayette@hotmail.com

Palavras-chave: CÂNCER BUCAL; LEUCOPLASIA; DIAGNÓSTICO

O

câncer bucal é um problema de saúde pública no Brasil e em muitos países, devido aos altos indicadores
de morbi-mortalidade. Um dos aspectos críticos do câncer de boca é que a maior parte dos casos chega aos
hospitais em estágio avançado. No entanto, a doença apresenta em muitas situações um curso relativamente
longo, sendo precedida de lesões cancerizáveis, que são alterações teciduais que podem a qualquer momento
sofrer ou não uma transformação maligna. O objetivo do trabalho é apresentar uma revisão de literatura
sobre as lesões cancerizáveis da cavidade bucal, merecendo maior destaque as leucoplasias, as eritroplasias,
o líquen plano e a queilite actínica. A leucoplasia é a mais freqüente e é definida como uma mancha branca,
que não pode ser classificada por seus aspectos clínicos, como qualquer outra lesão. A eritroplasia é
caracterizada por uma lesão predominantemente vermelha, de bordas bem definidas. As lesões características
de líquen plano são listras ou placas esbranquiçadas opacas em forma de rede que freqüentemente se localizam
na mucosa jugal. A queilite actínica se caracteriza por lesões de caráter leucoplásico, ulcerativo e por vezes
sangrante, normalmente causada pela exposição aos raios ultravioleta. Ressaltamos a importância do
conhecimento do cirurgião-dentista sobre os fatores de risco para o câncer e o diagnóstico e controle de
alterações teciduais com potencial de malignização.

P-527

[970] PREVALÊNCIA DE GENGIVITE E FATORES ASSOCIADOS EM ESCOLARES.
MACEDO COSTA, M.R.; PASSOS, I.A.; CHAVES, R.A.; NEVES, A.M.; OLIVEIRA, A.F.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:mariareginamacedo@yahoo.com.br

Palavras-chave: GENGIVITE; RENDA FAMILIAR; ESCOLARIDADE
Palavras-chave: DRGE; REFLUXO; EROSÃO DENTÁRIA

A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é uma alteração digestiva na qual o conteúdo corrosivo
do estômago reflui em direção ao esôfago. São muitas as manifestações orais relacionadas a esta doença
decorrentes da regurgitação, além de náuseas, vômitos, sensação de queimação na boca e aftas, observase alterações nos dentes tipo erosão dentária causada pela dissolução do esmalte e/ou dentina levando a
hipersensibilidade dentinária e até mesmo a um quadro de hiperestesia. Nesse sentido, o objetivo do
trabalho é apresentar, através de uma revisão de literatura, a importância do cirurgião-dentista frente a
DRGE desde o diagnóstico precoce até o tratamento e escolha dos materiais a serem utilizados. Devido
a sua alta prevalência e por ser assunto pouco difundido na odontologia, é de grande interesse para o
cirurgião-dentista estar informado sobre os fatores que podem potencializar a DRGE como também as
suas manifestações e as diversas formas de tratamento, sem esquecer da importância da participação do
gastroenterologista no tratamento.
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[952] IMPACTO DAS DORES ODONTOGÊNICAS NA VIDA SOCIAL DO INDIVÍDUO.
SANTOS MAIA, G.H.; BERNART, F.D.; ALVARES, P.R.; CABRAL, E.D.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:geo_henrique@hotmail.com

O

objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de gengivite e seus fatores associados em escolares
de 7 a 12 anos de idade. Foram examinadas 261 crianças de duas escolas públicas da Cidade de João
Pessoa/Paraíba. Para coleta dos dados, foram aplicados o índice de Sangramento Gengival e um
questionário com aspectos referentes a escolaridade e a renda. A concordância de diagnóstico intraexaminador foi satisfatória (Kappa 0,82). A análise estatística empregada foi do tipo descritiva e testes
Kruskall-Wallis e X2 foram aplicados com nível de significância de 5%. A prevalência de gengivite foi
de 88,1% (230). A gengivite foi associada à escolaridade dos pais/ responsáveis (X2 = 12,66; gl= 3;
p<0,05), enquanto a renda familiar per capta foi associada ao ISG (p<0,05). Concluíu-se que a prevalência
de gengivite foi alta na população infantil estudada, sendo verificado a influência de fatores sócioeconômicos como o nível de escolaridade dos pais/ responsáveis e a renda familiar per capta.
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Palavras-chave: DOR ODONTOGÊNICA; INDIVÍDUO; RELAÇÃO SOCIAL

A dor, condição muito prevalente na população, relaciona-se à estrutura somática, a aspectos neuropáticos
e a fatores psicogênicos. Dentre as mais incômodas, está à dor de origem odontogênica variável em
intensidade e extensão, envolve disfunções nos elementos dentais ou estruturas ligadas aos mesmos.
Essa pode representar um mecanismo de alerta e proteção, entretanto, também pode acarretar numa
experiência de desconforto. Assim, a dor odontogênica assume diferentes padrões relacionados aos fatores:
psicossomático, ambiental, cultural e espiritual, o que se torna relevante analisar o impacto trazido pela
mesma, nas relações sociais dos indivíduos envolvendo os aspectos interpessoais e da vida laboral.
Desta forma, o presente trabalho visa mostrar através de revisão de literatura, a importância dos estudos
sobre a dor odontogênica devido a grande freqüência de sua ocorrência na população brasileira e ao
grande impacto trazido por ela na vida dos indivíduos, alterando sua disponibilidade para o trabalho e
prejudicando suas relações sociais. Utilizando, portanto como material e método dessa pesquisa, uma
análise qualitativa das informações coletadas em periódicos e base de dados científicas disponíveis na
internet.
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[998] RESOLUTIVIDADE NA PROMOÇÃO DE SAÚDE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
BUCAL UTILIZANDO A PEDAGOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO NA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOTAVE I EM JABOATÃO DOS GUARARAPES.
BALSAMÃO, A.; SANTILLO, P.M.
PREFEITURA JABOATÃO DOS GUARARAPES, JABOATÃO DOS GUARARAPES,
PE, BRASIL.
e-mail:balsamao@terra.com.br

Palavras-chave: PROBLEMATIZAÇÃO; PROMOÇÃO; SOTAVE

E

nsinar a utilizar métodos de aprendizagem para prevenir e controlar as doenças que acometem a cavidade
oral contribui para o sucesso de um tratamento inserido no contexto da odontologia para a “promoção de
saúde”, pois visa mudanças de comportamento necessárias à manutenção e aquisição da saúde. Objetivo do
trabalho é relatar ações educativas realizadas por crianças a respeito dos cuidados com a saúde bucal,
usando a pedagogia da problematização. Trata-se de um relato de experiências realizadas por crianças de
06 a 12 anos na Unidade de Saúde da Família SOTAVE I. Munidas de conhecimentos teóricos adquiridos
através de apresentações expostas e dialogadas pela CD e ACD, os alunos deveriam pesquisar em meios de
comunicação e construir instrumentos com abordagem em saúde bucal. Integraram-se à equipe, e elegeram
um grupo focal para construir e aplicar um método de intervenção em educação para saúde bucal que foi
realizado nas escolas e associações. 50% dos alunos escolheram como grupo focal crianças, 30% os idosos
e 20% as gestantes. Os métodos usados para a instrução e motivação dos grupos de atenção foram as
dinâmicas de grupo (40%), dramatizações (27%) e teatro de fantoches (23%). Apenas 10% músicas e jograis..
Capacitar o paciente a aprender a aprender e aprender fazendo, permitindo uma educação permanente com
ênfase na auto-aprendizagem é um dos pilares para se alcançar a promoção de saúde.
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1008] DOUTORES DO SORRISO: AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA A PROMOÇÃO
E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE BUCAL.
SARMENTO, D.J.S.; SANTOS, J.A.; CAVALCANTI, T.M.; BALDUINO JR, J.B.;
SILVA, D.F.; PINTO, A.E.A.
UEPB, CAMPINA GRANDE, PB, BRASIL.
e-mail:dmitry_sarmento@hotmail.com

P-533

[1088] GRAU DE DOR OROFACIAL EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE BRUXISMO.
TRINDADE, M.O.; CAMPOS, L.C.S.; BUARQUE, A.P.F.C.; SILVA, M.G.P.; SILVA,
H.J.; REIS, F.K.W.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:hiltonfono@hotmail.com

Palavras-chave: DTM; DOR; BRUXISMO

Palavras-chave: PREVENÇÃO; HUMANIZAÇÃO; SAÚDE BUCAL

Desequilíbrios neuromusculares, alterações oclusais acrescidos de fatores emocionais, estão diretamente

O

relacionadas a sintomatologia do bruxismo. Existe uma relação estreita dos sintomas e sinais do bruxismo com
os ligados a disfunção temporomandibular. A dor é um dos principais sintomas, e devido a sua subjetividade
quase sempre é difícil de mensurá-la nesses indivíduos. Realizar análise quantitativa do grau de dor orofacial
em indivíduos portadores de bruxismo. 10 indivíduos portadores de bruxismo atendidos no grupo de extensão
em atendimento multidisciplinar de indivíduos portadores de bruxismo da UFPE – Universidade Federal de
Pernambuco. Para mensurar o grau de dor foi utilizado protocolo baseado em Bianchini (2005) para avaliação
da musculatura relacionada com a mastigação com graduações de 0 (sem dor) a 3 (dor intensa) em cada
músculo ou grupo muscular. Os músculos que apresentaram maior grau de dor (grau 3) foram feixe profundo
do masseter e esternocleidomastóideo bilateralmente. Já para o grau 2 (dor considerada intermediária) foram
observados nos músculos trapézio superior e fexe anterior do temporal, também bilateralmente. Os feixes
médio e posterior do temporal, feixe superficial do masseter e a região da ATM apresentaram dor de grau
1(dor considerada leve). Para o grau 0 (ausência de dor) foram referidas a região da face e região submandibular. Mesmo considerada uma avaliação subjetiva, a avaliação através da palpação muscular e da definição
do grau de dor, revelou maior comprometimento dos músculos realcionados diretamente com os movimentos
parafuncionais presentes no bruxismo. Avaliações mais objetivas para mensuração de dor e sua relações com
as disfunções estomatognáticas devem ser consideradas em futuros trabalhos.

projeto de extensão Doutores do Sorriso da Universidade Estadual da Paraíba, foi criado devido a
grande necessidade, da humanização da odontologia. Percebendo a importância da realização de um
projeto social que se preocupa com as condições da higiene de nossa população, e leva essas informações
de uma forma bem diferente, usando o lúdico como aliado na facilitação do aprendizado da sociedade em
geral que os Doutores do Sorriso surgiram. Tendo como filosofia a desmistificação do medo do dentista,
jovens acadêmicos de odontologia cheios de idéias e inovações tentam modernizar alguns conceitos já
ultrapassados da sua futura profissão. A orientação e motivação das crianças são nossos principais enfoques,
modificando o comportamento dos mesmos frente aos problemas de saúde bucal, de forma a se inserir
hábitos corretos de higienização bucal. Os principais objetivos do Doutores do Sorriso são a promoção,
prevenção e humanização da saúde bucal da população infantil de Campina Grande-PB, baseado nisso o
trabalho mostra as diversas formas de atuação do projeto dentro desse contexto. Além disso, suas atividades
extramurais possibilitam aos acadêmicos o conhecimento das dimensões estruturais dos serviços públicos
de saúde, a participação no atendimento à população, a compreensão das políticas de saúde bucal, do
papel do cirurgião-dentista e do contexto social no qual futuramente o acadêmico irá ingressar.
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[1140] ESTUDO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO DO USO DE GANGLIOSÍDEOS
NA REGENERAÇÃO NERVOSA EM RATOS APÓS AXONOTMESE.
NETO, J.C.1; JÚNIOR, V.A.2; VASCONCELOS, B.C.D.E.3.
1.ICB-UPE, RECIFE, PE, BRASIL; 2.FOP-UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL;
3.UFRPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:joaquimcelestino@icb.upe.br
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[900] UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES NO CONTROLE DE
INFECÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA.
FELIX, A.B.N.; MERCÊS, A.M.D.A.; AGUIAR, C.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:abnegreiros2@gmail.com

Palavras-chave: DESINFECÇÃO; RADIOLOGIA; CONTROLE DE INFECÇÕES DENTÁRIAS
Palavras-chave: REGENERAÇÃO NERVOSA; AXONOTEMESE; EFEITO DE DROGAS

O presente estudo teve como objetivo avaliar de forma clínica e histopatológica o efeito do uso de
gangliosídeos na regeneração nervosa, utilizando um modelo experimental com animais vertebrados
superiores. Quarenta ratos Spregue dawlley tiveram seus nervos ciáticos direitos esmagados por 1 minuto
através de uma pinça hemostática. Os animais foram divididos em grupo experimental (I) e controle (II).
Os animais do grupo I (n=20) receberam injeção intramuscular de gangliosídeos na coxa esquerda por
um período de 25 dias, enquanto os ratos do grupo II (n=20) receberam infiltrações de água destilada. Os
animais foram submetidos a um período de quarentena e confinamento para adaptação às condições
experimentais do Biotério do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade Federal
Rural de Pernambuco.Foi realizada avaliação clínica da marcha após 24h e 45 dias do ato cirúrgico e
avaliação histopatológica dos nervos ciáticos após 45 dias. Não houve indícios que o uso de gangliosídeos
altere significativamente a marcha após 45 dias. Os animais do grupo I apresentaram maior ocorrência e
intensidade de reação inflamatória em comparação com o grupo II.
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[920] AÇÃO ANTICARIOGÊNICA DA PUNICA GRANATUM LINN (ROMÃ) COMPARANDO-A COM A CLOREXIDINA.
CASTRO, K.S.; FREIRE, P.L.L.; NOBRE FORMIGA FILHO, A.L.; SANTOS, M.G.C.;
NEVES DE LIMA, S.A.; FORTE, F.D.S.
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:klini_odonto@hotmail.com

Prevenir a contaminação cruzada requer a identificação das superfícies contaminadas, assim como a
implantação de protocolos que envolvam a utilização de técnicas de bloqueio mecânico e biológico. A
câmara escura é um método rápido e prático para o processamento radiográfico, contudo, quando
contaminada serve como incubadora e veículo para transmissão de patógenos. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a desinfecção de películas radiográficas periapicais contaminadas por saliva através do método
de imersão em soluções utilizadas rotineiramente em consultórios odontológicos: solução de Milton,
álcool 70% e glutaraldeído 2%. Diluições do caldo foram plaqueadas e incubadas a 35oC ± 1, sendo
então realizada a contagem de colônias (UFC/mL). Os dados obtidos foram tabulados e analisados
estatisticamente utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis, e as comparações entre pares de tratamentos
foram realizadas pelo teste de comparações múltiplas de Dunn, com nível de significância de 5%. Com
base nos resultados obtidos podemos concluir que apenas o álcool 70% e a solução de Milton apresentaram
efetividade na desinfecção dos filmes periapicais.
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[239] TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA NA DENTADURA MISTA POR MEIO
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A cárie dentaria é uma condição patológica desencadeada por vários fatores, dentre os quais, o biofilme

A mordida aberta anterior é a maloclusão de maior prevalência entre as discrepâncias verticais e são

dental. A escovação dentária e o uso de enxaguatórios bucais são meios disponíveis para o controle do
biofilme cariogênico. Dessa forma, o presente trabalho objetiva salientar, através de uma revisão de
literatura o uso dos produtos a base de clorexidina comparando com a punica granatum linn (romã). A
clorexidina é a substância química de maior utilização com propósitos antibacterianos na odontologia.
Os fitoterápicos aos poucos conquistam seu lugar na terapêutica odontológica, devido a sua maior
disponibilidade, baixo custo e fácil acesso pela população. A Punica granatum Linn, o romã, apresenta
uma eficaz ação bactericida conseguida pelo seu mecanismo de ação que leva à lise da bactéria sendo
uma ação tão eficiente quanto à da clorexidina frente a esses microorganismos, ocupando um lugar de
destaque no controle dos microorganismos causadores da cárie. A romã sob a forma de extrato e dentifrício
tem sua ação contra as bactérias cariogênicas nos estudos in vivo ou/e in vitro levantados.

classificadas conforme as estruturas envolvidas, podendo ser dentária, dentoalveolar ou esquelética.
Pode ocasionar grande comprometimento da estética facial e das funções mastigatória e fonatória,
provocando distúrbios psicossociais. Sua etiologia está relacionada aos hábitos deletérios e fatores
genéticos. O objetivo desse trabalho é avaliar o tratamento da mordida aberta anterior dentoalveolar
realizado por meio de um aparelho removível (monobloco) associado à grade palatina. O caso tratado foi
de um paciente do gênero masculino, 7 anos e 8 meses de idade na dentadura mista. Apresentava Classe
II de Angle, atresia maxilar suave, retrusão mandibular, mordida aberta anterior e hábito de interposição
lingual. Após a confecção do aparelho monobloco com grade palatina e parafuso expansor, este foi
instalado com o protocolo de ativação de ¼ de volta uma vez por semana, durante 12 meses. Observouse a correção da Classe II, fechamento da mordida aberta anterior com trespasse positivo de 3mm. Concluiuse que esse aparelho foi efetivo tanto na correção da Classe II, com o avanço mandibular, como na
correção da mordida aberta anterior, e por mostrar-se confortável e não interferir tanto na fonação
proporcionou maior cooperação do paciente durante todo o tratamento ativo e no período de contenção.
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A

hipersensibilidade é a sensibilidade exagerada da dentina quando exposta ao meio bucal, que se torna
permeável à ação de estímulos agressivos. É um problema que incomoda pacientes e preocupa cirurgiõesdentistas. Assim, esse trabalho tem por objetivo enumerar os produtos e os tratamentos disponíveis. Há,
no mercado, uma variedade de produtos dessensibilizantes, como os dentifrícios e os géis a base de
nitrato de potássio que atuam como despolarizadores neurais. Associados a esses produtos estão os
tratamentos preconizados pela literatura. Entre eles podemos citar o uso do hidróxido de cálcio para
bloquear os túbulos dentinários com formação de dentina esclerótica, o uso de corticosteróides preconizado
por autores que consideram a hipersensibilidade dentinária um processo inflamatório e a laserterapia.
Esta última atua de forma imediata, pela diminuição da intensidade da dor devido à manutenção do
potencial de repouso da membrana do receptor nociceptivo pulpar e de forma tardia em conseqüência de
um aumento da atividade metabólica dos odontoblastos. Por essas razões nos propomos a apresentar, a
partir de uma revisão de literatura, os mais recentes tratamentos e produtos disponíveis no mercado.
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A impactação dentária é uma anomalia que pode ser causada por vários fatores como perda ou retenção
prolongada de um dente decíduo, discrepância osteo-dentais ou a presença de dentes supranumerários. O
objetivo desse trabalho é apresentar dois casos clínicos de pacientes que apresentavam impactação dentária
múltipla, demonstrando as condições clínicas decorrentes das ausências dentárias nos arcos e os aspectos
radiográficos. O diagnóstico foi realizado por meio de avaliação clínica, juntamente com exame
radiográfico. Caso 1: paciente N.S.S., gênero feminino, 30 anos e 11 meses de idade, apresentava as
seguintes unidades impactadas: 13, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 34 e 43. Além disso, possuía mesiodens e
supranumerário entre as unidades 32 e 34, também impactadas. Até essa idade, a paciente não tinha
conhecimento dessas unidades intra-ósseas e fazia uso de prótese. Caso 2: paciente M.S.J., gênero
masculino, 8 anos e 1 mês de idade. Apresentava impactação dentária somente na arcada superior. As
unidades 16, 55, 21, 22, 63, 64,65 e 26 estavam presentes na cavidade bucal. Já unidades 11, 12, 13, 14
e 15 se encontravam impactadas e com desvio de erupção. Concluiu-se que o exame radiográfico é de
soberana importância no exame de rotina para detectar possíveis impactações e desvios de erupção,
oferecendo ao paciente um tratamento mais precoce e adequado, evitando maloclusões, desvios funcionais
e alterações estéticas.
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O bruxismo é uma parafunção que consiste em apertar ou ranger os dentes tendo como conseqüência o
desequilíbrio ortopédico, dores musculares e desgastes dentais. Sua etiologia é multifatorial e seu
tratamento deve ser interdisciplinar. Diante da relação existente entre alterações dentárias e queixas de
audição e de motricidade, percebe-se, a necessidade de troca de informações entre profissionais
fonoaudiólogos além do dentista. A arte educação, também utilizada no tratamento de bruxistas,
representada pela Arte do Ikebana, faz com que o praticante, ao mesmo tempo em que adquire maiores
conhecimentos, desenvolva comportamentos e atitudes que lhe permitem atingir o equilíbrio e a harmonia responsáveis pela melhoria de sua qualidade de vida. Os cirurgiões dentistas têm como função aplicar
questionários anamnésicos psicológicos que funcionam como instrumentos no auxílio à triagem e
encaminhamento para um tratamento psicológico especializado, otimizando a terapêutica de pacientes
com distúrbio têmporo-mandibular (DTM), além da confecção de placas interoclusais. Este trabalho visa
estabelecer um plano de tratamento interdisciplinar envolvendo psicólogos, fonoaudiólogos, arte educador
e o próprio cirurgião dentista, tendo como base um modelo biopsicossocial (avaliação física, psicológica
e ambiental) na determinação de cada fator etiológico do bruxismo.
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O papiloma escamoso bucal é a proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado induzido pelo
papiloma vírus humano (HPV). Mesmo os estudos epidemiológicos indicando o aparecimento desta lesão
em qualquer idade, alguns autores sugerem uma freqüência maior em crianças. Este trabalho tem por objetivo
fazer um relato de caso na infância e contribuir com a literatura focando nos aspectos clínicos, facilitando
o diagnóstico diferencial deste tipo de lesão. Paciente S.C.F., sexo feminino, leucoderma, 7 anos de idade
que procurou a clínica de odontopediatria do Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP com a
queixa de crescimento indolor na região da boca. Ao exame físico intra-bucal observou-se presença de um
nódulo de aspecto papilomatoso, eritematoso, exofítico, base pedunculada e aspecto de couve-flor na região
de lábio inferior. Considerada a necessidade biópsia, a peça foi analisada confirmando-se o diagnóstico de
papiloma escamoso bucal. Conclui-se que o papiloma escamoso bucal é uma lesão ocasional em
odontopediatria e deve ser considerada no diagnóstico diferencial com outras lesões de aspecto clínico
papilomatoso devendo o Cirurgião-Dentista estar atento ao seu aspecto e ocorrência.
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A deposição de tecido mineralizado na câmara pulpar e no canal radicular pode ocorrer devido ao
envelhecimento pulpar e causar grande dificuldade na realização do tratamento endodôntico convencional.
No presente caso clínico a paciente J.F.A, 33 anos, sexo feminino, apresentou-se à Odontoclínica da
Aeronáutica do Recife (OARF) com necessidade de tratamento endodôntico do elemento dentário 14.
Na clínica de Endodontia, foi feito o Rx inicial e o mesmo mostrou não ser possível visualizar a luz do
canal. Com o intuito de localizá-lo, foi realizado o preparo de uma lima endodôntica flexofile
n.15(Dentsply®), com o auxílio de ponta diamantada tronco-cônica, e fez-se uso do EDTA dissódico a
17%. O 1/3 médio do canal foi atingido e colocou-se um curativo de tricresolformalina na câmara pulpar
seguido de restauração provisória com Cotosol®. Na segunda consulta foi realizada a odontometria
eletrônica com o aparelho ROOT ZX e determinado o limite apical de instrumentação em 19,5 mm. O
canal radicular foi instrumentado até a lima memória n. 40 e, em seguida, colocado curativo de hidróxido
de cálcio (CALEN®) por 15 dias. Completado o período, foi feita a obturação do canal com guta-percha
e cimento Sealer 26®. Frente ao exposto, o uso de “lima preparada” permite solucionar quadros clínicos
que por tratamentos endodônticos convencionais não foram possíveis.
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O

objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da acidez dos sistemas adesivos simplificados (1 e 2
passos) na resistência de união à microtração de um compósito quimicamente ativado. Os materiais
empregados foram: Sistemas adesivos (Adper Single Bond, 3M / 2 passos; e Adper Prompt; 3M / 1
passo) e os Compósitos (Filtek Z250, 3M; e Bisfil 2B, Bisco). Foram utilizados 20 dentes divididos
aleatoriamente em 4 grupos. O esmalte oclusal foi removido utilizando um disco diamantado, em baixa
velocidade com constante irrigação, expondo a dentina superficial. Após realizadas as restaurações, os
dentes foram armazenados em água destilada a 37°C, por um período de 24 horas, até a obtenção dos
“palitos”. Os palitos foram então fixados ao dispositivo de microtração e adaptados na máquina universal de testes, sendo então submetidos a uma velocidade de 0,7mm/min. Todos os palitos do grupo 4
tiveram falhas prematuras, sendo atribuída uma média de resistência de união de 0 MPa. As médias de
resistência de união foram: G1 = 39,6 (pH=7); G2 = 23,7(pH=6,1); G3 = 25,7(pH=8,5); G4 = 0(pH=0).
Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 1 e 3, 2 e 4, 1 e 2, 3 e 4. Quanto maior a
acidez dos adesivos simplificados, maior foi a redução da resistência de união. Sendo que para o Adper
Prompt (pH = 1,4) o valor médio de resistência de união foi 0 Mpa.
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I

njúrias causadas por armas brancas em face são pouco relatadas na literatura nacional, talvez por
problemas como, falta de equipamento fotográfico no local para o registro dos dados ou pouco interesse
dos que trabalharam na execução do atendimento. Porém, este tipo de ferimento pode trazer sérias
complicações ao paciente, especialmente quando estruturas nobres são lesionadas. Pode resultar em
diferentes injúrias como, laceração em tecidos moles com ou sem fratura óssea, pode ainda apresentar
retenção de corpo estranho. Muitos fatores como, natureza do objeto utilizado, forma, tamanho, direção,
intensidade e região acometida, influenciam na gravidade das lesões. O tratamento destas compreende
sutura em tecidos moles, redução e fixação de possíveis fraturas ósseas ou ainda reconstruções faciais
em casos de perda de substância. O objetivo do trabalho é a discursão e relato de um caso, desde o
atendimento inicial até a completa resolução do quadro funcional e estético. Paciente gênero M, 28a,
agricultor, vítima de agressão por arma branca (faca) durante discursão em bar. A arma incidiu em região
maxilar D, transfixou seio maxilar e penetrou em tecido próximo a base de crânio. Foi realizado
procedimento cirúrgico emergencial, sob anestesia geral para resolução do caso. O bom senso deve
prevalecer na decisão da melhor conduta, visto que o estado geral do paciente, além de outros fatores
deve ser considerado.

P-543

[426] O USO DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA.
GUTIERREZ, G.M.; DANTAS, L.P.; RIBEIRO, A.O.; MOTA, K.F.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:gabrielamancia@hotmail.com

Palavras-chave: CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO; FLÚOR; MATERIAL RESTAURADOR

O

s cimentos de ionômero de vidro foram introduzidos no mercado, em 1971, por Wilson e Kent, como
derivado do pó do cimento de silicato e do ácido do cimento policarboxilato de zinco, obtendo como
característica do primeiro a presença de flúor e do segundo, a adesão à estrutura dentária. Inicialmente,
foram propostos para serem utilizados em restaurações Classe III e V. Com a seqüência evolutiva na
composição e características manipulativas, esse material vem ocupando um espaço cada vez maior na
Odontologia Moderna, em suas diversas especialidades, desde procedimentos preventivos a restauradores,
tornando-o o mais versátil dos cimentos. Diante do exposto, o presente trabalho visa promover uma
revisão literária sobre as propriedades, vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações do
Cimento de Ionômero de Vidro. Ao final desse estudo pôde-se concluir que é necessário que o cirurgiãodentista disponha de todo o conhecimento sobre este material, para não se tornar um fator a mais na
redução do tempo de vida útil nas suas diversas aplicações clínicas.
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A estética é um fator preponderante para a convivência do indivíduo na sociedade. Na Odontologia

A palpação muscular constitui-se num exame extremamente importante para o diagnóstico das DTMs

atual, o aumento na demanda por um sorriso harmônico e estético por parte dos pacientes, bem como o
constante apelo da mídia pelo belo, tem-se tornado uma exigência na prática odontológica diária. Entendese que, embora a estética seja de caráter extremamente subjetivo, não se restringe apenas à capacidade de
restabelecer um novo sorriso, mas também promove a saúde física, mental e social do paciente. Face ao
crescente aumento na busca pela estética e a evolução da Odontologia adesiva, os procedimentos e
técnicas restauradoras tornaram-se eficientes, especialmente nos casos em que se necessitam de
transformações dentárias como fechamento de diastemas associados às novas técnicas de clareamento
dental. O presente trabalho objetiva apresentar um caso clínico de clareamento dental supervisionado
(peróxido de carbamida a 16% -Phormula Ativa) associado ao fechamento de diastemas na região ânterosuperior).
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de origem muscular. Através da pressão digital, estimulam-se as fibras que conduzem a dor ao sistema
nervoso central. Num exame clínico para pacientes com DTM, após a realização da anamnese, iniciase o exame físico, em que se inspecionam os músculos, as articulações temporomandibulares e os
dentes, com objetivo de avaliar a função e a saúde dessas estruturas. A sensibilidade muscular é um
sinal clínico importante presente na maioria dos pacientes com DTM. Três músculos que são básicos
para movimentação da mandíbula, mas impossíveis ou quase impossíveis de serem apalpados são
pterigóideo lateral inferior, pterigóideo lateral superior e o pterigóideo medial. Como a localização do
músculo torna a palpação impossível, um segundo método para a avaliação dos sintomas musculares,
chamados de manipulação funcional, foi desenvolvido baseado no princípio de que o músculo se torna
fatigado e sintomático e a continuação da função causa dor. O objetivo deste trabalho é mostrar a
seqüência clínica da palpação muscular e trazer a manipulação funcional como meio de diagnosticar
a presença de patologias nos músculos de difícil acesso. A palpação e a manipulação funcional dos
músculos são importantes métodos para diagnóstico diferencial das DTMs de origem muscular.
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A doença de Heck é uma condição benigna rara que ocorre na mucosa oral de indivíduos jovens,

Devido à elevada procura por tratamentos estéticos, ter um sorriso perfeito, dentro dos padrões de

principalmente crianças, e de certos grupos raciais, por exemplo, indígenas. Está etiologicamente
relacionada com o Papilomavirus Humano, sendo confundida com outras lesões desta natureza, mais
comuns na cavidade oral. Essa patologia é caracterizada por múltiplas lesões papulosas, lisas ou levemente
papilares, ocorrendo com maior freqüência nas regiões de lábio, mucosa jugal e língua. O objetivo deste
trabalho é apresentar um caso de hiperplasia epitelial focal em uma paciente de 13 anos de idade,
envolvendo a região intra-oral dos lábios superior e inferior, incluindo as comissuras. Embora as lesões
possam regredir espontaneamente, a remoção cirúrgica daquelas que comprometiam a estética foi efetivada.
Podemos concluir que a Doença de Heck é uma patologia proliferativa do epitélio oral, de origem viral,
geralmente autolimitante e sem tendência à malignização. Após um ano de acompanhamento o quadro se
mantém estável.

harmonia, tornou-se um sinal de saúde, bem estar emocional e até mesmo status profissional e social. O
escurecimento de um ou mais dentes, por exemplo, figura como uma das alterações estéticas que mais
compromete esta harmonia e motiva os pacientes a procurarem o serviço Odontológico com a promessa
de uma resolução rápida e fácil. De fato, o clareamento é uma alternativa simples e conservadora, no
entanto, a presença de alguns fatores complicadores como discromias de origem medicamentosa,
pigmentação por íons metálicos provenientes de restaurações prévias e escurecimentos antigos, requerem
um tratamento mais intensivo, com maior número de sessões até que se alcance o resultado desejado. O
presente trabalho apresentará uma seqüência clínica de clareamento de dentes desvitais (11 e 21),
intensamente pigmentados, através da associação das técnicas de consultório, com peróxido de hidrogênio
a 35% e do clareamento endógeno, com o cristal de uréia. Após o tratamento clareador, os elementos
dentários envolvidos foram reabilitados funcionalmente através de restaurações estéticas com resina
nanoparticulada, retidas com o auxílio de pinos intrarradiculares de fibra de vidro. A avaliação do resultado
obtido reafirmou a eficácia do clareamento dentário e da técnica restauradora direta em promover
excelência estética e funcional em dentes anteriores.
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A

tomografia computadorizada (TC) é um método de diagnóstico por imagem que utiliza raios-X e realiza
cortes milimétricos do corpo humano nos três planos do espaço. Vem sendo amplamente utilizada na
Odontologia por permitir a reconstrução de áreas anatômicas, revelando o tamanho, forma e textura, o que
justifica a importância do seu conhecimento pelo cirurgião-dentista. SUMIDA (2002) relatou que o advento
da TC promoveu uma revolução na radiologia, já que possibilitou a obtenção de cortes sem sobreposição de
estruturas adjacentes, permitindo alta resolução e precisão dos detalhes. CAPELOZZA (2005) acrescentou
que a TC pode ser utilizada para localização de dentes inclusos, tumores e fraturas do complexo bucomaxilo-facial, investigação de DTMs, planejamento de implantes e acompanhamento pré e pós-cirúrgico
dos pacientes. A constante atualização profissional é importante para otimizar os resultados clínicos,
especificamente diante das novas tecnologias de diagnóstico por imagem. Com esta filosofia, GARIB (2007)
citou que as novas gerações de tomógrafos apresentam redução da radiação e tempo do exame, mais fácil
manuseio e imagens excelentes. Assim sendo, este trabalho visa informar e atualizar o profissional a respeito
das características atuais da TC utilizada em Odontologia, incluindo a indicação, interpretação, vantagens
e limitações, por meio de uma revisão de literatura atualizada e bem ilustrada.
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As agenesias dentárias caracterizam-se pela ausência de um ou mais dentes e sua etiologia é multifatorial,
podendo estar relacionadas a fatores sistêmicos, ambientais e genéticos. Suas principais conseqüências
clínicas são o desequilíbrio do sistema estomatognático, desenvolvimento de maloclusões e alterações
estéticas. Ocorre com maior freqüência na dentição permanente com predominância pelo sexo feminino.
Os dentes mais comumente ausentes são os segundos pré-molares inferiores, seguidos pelos incisivos
laterais superiores e pré-molares superiores, quando se excluem os terceiros molares. O objetivo desse
trabalho é demonstrar os aspectos clínicos e radiográficos resultantes das agenesias dentárias por meio
de casos clínicos. O diagnóstico baseou-se em exame clínico e radiográfico por meio da radiografia
panorâmica. Os casos clínicos apresentam agenesias freqüentes como ausências de pré-molares e incisivos
laterais superiores, como também casos raros de agenesias de caninos superiores e incisivos inferiores.
Clinicamente, observou-se diastemas, anomalias de forma em outras unidades dentárias, impactação de
caninos, permanência de dente decíduo, invaginação do dente decíduo no processo alveolar e maloclusões.
Concluiu-se que a radiografia panorâmica se mostrou como um método de grande relevância no diagnóstico
das agenesias dentárias e na elaboração de um plano de tratamento baseado na ocorrência delas.
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A

displasia fibrosa é um defeito do desenvolvimento, no qual há uma substituição de osso sadio por uma
proliferação de tecido conjuntivo fibroso celular, com algumas trabéculas ósseas irregulares. Essa proliferação
tecidual atribui a lesão uma característica tumoral, que resulta de uma mutação genética pós-zigótica, podendo
afetar um elemento ósseo (displasia fibrosa monostótica), ou multiplos ossos (displasia fibrosa poliostótica).
É uma lesão que pode se desenvolver em várias fases da vida, porém tem uma predileção pela segunda
década, não apresentando diferenças entre sexo e envolve a maxila na maioria dos casos relacionados a
face. Um paciente do sexo masculino, de 11 anos de idade, procurou nosso serviço, queixando-se de um
aumento de volume na maxila esquerda. A lesão apresentava-se indolor, com evolução de tempo desconhecida
e ao exame radiográfico e tomográfico, foi observado uma lesão radiopaca, com aspecto de vidro fosco,
sugestiva de displasia fibrosa monostótica. O diagnóstico foi fechado após uma biópsia da área, com resultado
histopatológico condizente ao radiográfico. O objetivo desse trabalho é descrever um caso clínico, no qual
o tratamento cirúrgico de escolha foi a osteoplastia maxilar, já que pela extensão do tumor, sua ressecção
causaria uma pesada mutilação estética e funcional. A proservação do paciente continua sendo realizada,
apresentando um satisfatório contorno maxilar livre de recidivas.
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As fissuras lábio-palatais são uma das malformações faciais mais freqüentes no ser humano. Este tipo
de dismorfia tem sido descrito desde a Antiguidade e inúmeros estudos clínicos e epidemiológicos foram
realizados no sentido de detectar as populações de maior risco, os fatores etiológicos envolvidos e os
tratamentos realizados. No entanto, apenas recentemente, com o Projeto Genoma Humano e com os
avanços da Engenharia Genética, é que as bases genéticas da etiopatogenia das fissuras lábio-palatais
começaram a ser elucidadas. Esta nova linha de pesquisa estabeleceu uma associação positiva entre as
fissuras lábio-palatais com determinados tipos de genes denominados de genes com “homeobox”, por
apresentarem na sua estrutura uma seqüência de 83 pares de bases que quando alterada por mutações é
responsável por este tipo de malformação facial. Dentro desse contexto, o presente estudo tem por objetivo
descrever os mecanismos de ação de algumas famílias de genes associadas às fissuras lábio-palatais. Os
diferentes tipos clínicos de fissuras serão ilustrados através pacientes atendidos no Serviço de Prótese
Buco-Maxilo-Facial da UFPE. Os autores concluem ser imprescindível para os profissionais de saúde
que reabilitam pacientes com dismorfias crânio-faciais, compreender os mecanismos genéticos envolvidos
nas malformações faciais para que elas possam, sempre que possível, ser prevenidas.
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A reabsorção radicular externa é um termo utilizado para designar a perda de volume das raízes dentárias,

Os traumas à região facial freqüentemente resultam em injúrias aos componentes do esqueleto ósseo da

sendo considerada uma seqüela de um dano ao ligamento periodontal, podendo ser decorrente de
procedimentos endodônticos, ortodônticos e periodontais, e não apenas causada por um trauma agudo. A
reabsorção radicular externa é desencadeada por um desequilíbrio funcional entre células blásticas e
clásticas. As reabsorções dentárias externas associadas a lesões patológicas têm como etiologia as
periapicopatias, alguns cistos e tumores, estando diretamente relacionada ao seu mecanismo de evolução,
podendo ocorrer por meio de pressão ou inflamação. O objetivo deste trabalho é apresentar considerações
a respeito da etiologia, mecanismo, diagnóstico e tratamento das reabsorções dentárias causadas por
lesões patológicas, salientando sua relevância clínica. Foi realizado um levantamento bibliográfico nos
últimos 5 anos através do uso de 3 livros de referência em endodontia e patologia oral, 10 artigos
encontrados nas bases de dados LILACS, BBO e SCIELO. O fato de o cirurgião-dentista receber na
clínica diária, com certa freqüência, casos de reabsorções dentárias, e ainda existir muitos questionamentos,
principalmente, no que se refere ao seu mecanismo, faz-se necessário à atualização do profissional de
modo a intervir adequadamente no paciente, evitando assim seqüelas.
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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
reparação óssea, retorno das funções ocular, mastigatória, nasal, a recuperação da fala, e um resultado
estético facial e dental aceitável. Dentre os métodos de tratamento das fraturas faciais estão a estabilização
óssea aberta pela colocação de osteossínteses com fio de aço combinadas com um período de imobilização
intermaxilar, que apesar de apresentar resultados satisfatórios em muitos casos, possuem inconveniências
que podem ser minimizadas ou mesmo abolidas quando utilizamos outros métodos mais modernos, como
a fixação interna rígida (F.I.R.). O acesso cirúrgico pode determinar o sucesso do tratamento, dentre eles
o bicoronal. Abordaremos em nosso trabalho não só a descrição da técnica cirúrgica desde a incisão até
a síntese com diferentes tipos de material, como também a importância da proservação dos casos, resolução
das complicações e sequelas cirúrgicas.
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C otidianamente podemos verificar uma atenção consideravelmente especial para o tema da
responsabilidade civil do Cirurgião-Dentista. No entanto vale salientar que a responsabilidade profissional
não se refere apenas ao âmbito cível, mas também ao penal. Isto posto, este trabalho traz a baila esta
questão, ressaltando as características da atuação do Cirurgião-Dentista, comumente invasiva, onde o
mesmo emprega instrumentos que determinam lesões, entendidas legalmente como exercício regular de
direito. Quando, no entanto, ocorre um erro no manuseio destes instrumentais ou na técnica, originado
lesão, esta passa a ter outro interesse para o Direito, podendo o paciente acionar penalmente o seu CirurgiãoDentista pelo crime de Lesão Corporal, previsto no Código Penal Brasileiro no artigo 129, §6º – Lesão
Corporal Culposa. Neste caso, considera-se que a lesão fora fruto de negligência, imprudência ou imperícia
na atividade profissional. Como a pena máxima para este tipo penal é de um ano, é considerado crime de
baixo potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais. Sendo assim há possibilidade
de conciliação, reparação dos danos sofridos e aplicação de pena alternativa, não privativa de liberdade.
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A paralisia de Bell é uma paralisia facial unilateral e benigna de início súbito e de causa desconhecida.
Afeta a porção infratemporal do nervo facial com perda da função contrátil da musculatura mímica da face
causando prejuízos na expressão facial (parte essencial da comunicação não verbal). Pode ter caráter
temporário ou permanecer de forma definitiva. Caracteriza-se por apresentar o fenômeno de Bell (movimentos
oculares para cima e para fora, quando o paciente tenta fechar os olhos), dor facial e/ou retroarticular. Pode
afetar a salivação, o paladar e o lacrimejamento, dependendo da topografia do acomentimento do nervo
facial. A laserterapia, que tem demonstrado efeitos positivos na restauração dos movimentos, reduzindo o
tempo da paralisia. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da laserterapia em pacientes tratados
no Centro de Laser da FOP-UPE. Foi utiizado como protocolo o Laser de baixa intesnsidade (AsGaAl,
830nm e 665nm, 40mW, emissão contínua-CW, ø ~0,6mm, 40J/cm2 por sessão, divididos em quarenta
pontos ao longo do trajeto do nervo facial. Foram aplicadas até duas séries (24 sessões). Os resultados
demonstraram clinicamente a eficiência da laserterapia no tratamento da paralisia facial de Bell.
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Diante da necessidade em potencializar os recursos disponíveis em unidades de saúde,como postos de
PSF,CEO´s, sem, portanto que se perca a qualidade do tratamento efetuado, faz com que busquemos
alternativas viáveis às tradicionais práticas odontológicas. Isolar o campo operatório contra o fluxo salivar
é um procedimento exigido na maior parte das intervenções no meio bucal. O objetivo deste trabalho
consiste em proporcionar uma técnica alternativa para o isolamento absoluto utilizando luvas de
procedimento em substituição ao dique de borracha convencional, obtendo como principal ponto positivo,
a simplicidade da técnica, resultando no baixo custo do serviço prestado sem, contudo, perda da qualidade
e eficácia. Baseado nas vantagens e nos pontos positivos mostrados, concluímos que esta nova alternativa
poderá ser amplamente utilizada, especialmente no setor de saúde pública, onde geralmente os recursos
são escassos. Visando uma proteção ao paciente e ao cirurgião-dentista, se obtendo resultados satisfatórios
que facilitam a realização dos procedimentos.
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O fibroma ameloblástico é considerado um tumor odontogenico misto verdadeiro, no qual os tecidos
epitelial e mesenquimal são neoplasicos. É um tumor incomum, porem é dificil avaliar suas informacoes
pois os relatos iniciais que foram diagnosticados eram provavelmente odontomas em desenvolvimento.
Essas lesoes tendem a ocorrer em pacientes jovens, homens e com localizacao preferencial pela mandibula
posterior. São geralmente assintomaticos, exceto os tumores maiores que mostram abaulamento.
Radiograficamente, nota-se lesao radiolucida unilocular ou multilocular com margens bem definidas e
esclerosadas. O tratamento preconizado é conservador com a curetagem e naquelas lesoes com recidiva
é preconizada a remoçao cirúrgica agressiva. O presente trabalho objetiva relatar um caso clínico atendido
no ambulatório da Faculdade de Oodontologia de Pernambuco (FOP/UPE) em paciente do sexo feminino,
20 anos de idade que compareceu ao ambulatório com queixa de tumefação na região de pré-molares
inferiores direito. Foi realizada a excisão cirúrgica por ressecção marginal e o acompanhamento de um
ano não mostra sinais de recidiva.
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A doença periodontal é uma das enfermidades mais disseminadas na humanidade e a maior causa da

dor e o próprio medo da dor afastam o indivíduo do consultório odontológico, o que possibilita a
ausência da prevenção e a instalação das doenças, devido principalmente à falta de promoção da saúde
bucal. Os hábitos relacionados à saúde, uma vez estabelecidos na infância são mantidos por toda vida. Por
isso são necessários cuidados especiais para o atendimento da criança, uma vez que elas são o principal
alvo de ameaças na infância, quando o cirurgião-dentista é usado como recurso disciplinar, condicionando
a criança a sentir medo dos mesmos e dos seus instrumentos de trabalho. assim em saúde pública é necessário
a ação da psicologia para em cumplicidade com a clínica odontológica realiuzar uma tática de dismistificação
do medo através de informações e contatos aproximando os pacientes do tratamento. pois qunto mai cedo
se tiver contato com o dentista melhor será sua imagem e aceitação durante a atenção básica de saúde
pública, contribuindo assim para a promoçõa da saúde.A aplicação de palestras com a comunidade de
disensibilização de traumas relacionados a tratamentos odontológicos anteriores realizados de forma
desumanizada são ações que colaboram para o conhecimento do tratamento e ações preventivas humanizadas
e indolores do cirurgião dentista . Tornou-se cada vez mais importânte a integração do dentista com o
psicólogo na luta pela acessibilidade do tratamento odontológico para a sociedade.

P-556

[701] DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS E SUA REPERCUSSÃO NA ODONTOLOGIA.
PALMEIRA, P.T.S.S.; FIGUEIREDO, N.V.; PEREIRA, E.C.; SANTANA, E.B.; SOUZA,
C.M.A.; FILHO, R.O.
ASCES-FOC, CARUARU, PE, BRASIL.
e-mail:pettely@hotmail.com

perda de dentes na população adulta. As mudanças observadas na doença periodontal vão desde uma
leve inflamação da gengiva marginal até formação de bolsa periodontal com severa perda óssea e
mobilidade dental. Em 1992 a American dental Association juntamente com a American Academy of
periodontology desenvolveram um novo método denominado PSR (Periodontal Screenning Recording),
que em português significa Registro Periodontal Simplificado, a fim de facilitar a identificação precoce
da doença. É um método de avaliação periodontal eficiente que se destaca pela sua facilidade e simplicidade
de execução, por sua sensibilidade, por ser objetivo e por ter a preocupação de erradicar da prática
odontológica o subdiagnóstico dos problemas periodontais, sendo indicado para uso rotineiro por dentistas
clínicos e especialistas em todo o mundo, com a vantagem de ser um método diagnóstico reconhecido
pela organização mundial de saúde, portanto apresentado respaldo jurídico. Este trabalho tem como
objetivo demonstrar as vantagens, bem como a simplicidade da execução do PSR, que pode ser realizado
em qualquer serviço odontológico com qualidade sem grande prejuízo de tempo.
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Distúrbios hemorrágicos são defeitos na hemostasia causados, na maioria dos casos, por anormalidades
nas plaquetas ou nos fatores de coagulação. O objetivo do presente trabalho é enfatizar a importância da
identificação de possíveis distúrbios hemorrágicos, assim como o que fazer em casos de emergências
que ocorrem frequentemente na prática diária na odontologia. A metodologia utilizada foi revisão de
literatura, através de um estudo retrospectivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, cujos
procedimentos foram descritivos e bibliográficos. Faz-se necessário que todos os pacientes sejam avaliados
em relação a tais distúrbios e para isso a anamnese é essencial, devendo incluir perguntas como se há
sangramento menstrual excessivo ou se o paciente faz uso de aspirina ou anti-coagulante, avaliando-o,
também, clinicamente onde serão observados sinais como a presença de petéquias, equimose ou
sangramentos gengivais espontâneos, após essa avaliação as mesmas deverão ser classificadas de acordo
com o nível de risco. Dessa forma, um dos fatores no êxito do atendimento acarreta a avaliação do risco
que cada indivíduo pode apresentar e tratando o mesmo da forma adequada, seja na troca medicamentosa
ou na regularização do distúrbio juntamente com o médico, com isso os cirurgiões-dentistas estarão
preparados para as inúmeras situações que a odontologia os expõe.
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O uso de piercings para arte e decoração do corpo vem sendo amplamente proposto e explorado nos
últimos anos, sendo uma prática especialmente comum entre adolescentes. Quando utilizados
intraoralmente, os piercings podem ser motivo de complicações sistêmicas e locais para o organismo.
Entre as complicações sistêmicas pode haver infecções, dor, obstrução na cavidade aérea e interferência
na mastigação, na oclusão, na fonação e na deglutição. Com relação às complicações locais, as mais
citadas são fraturas dentais, aumento de gengivite e doença periodontal, reabsorções ósseas, sangramentos,
traumas locais e formações de cicatrizes. Por essas razões, este estudo defende que o piercing oral deveria
ser colocado apenas por cirurgiões-dentistas, o que minimizaria os riscos, diante de condições adequadas
de higienização, e possibilitaria um controle mais eficaz de possíveis infecções, favorecendo a manutenção
da saúde global do paciente. Este estudo tem, também, como objetivo atualizar os cirurgiões-dentistas
sobre esse tema, através de uma revisão da literatura, para que se possibilite um eficaz atendimento
odontológico capaz de dar o devido suporte ao paciente que apresentar os efeitos negativos resultantes
da colocação e utilização do piercing oral, favorecendo a promoção integral da saúde do indivíduo.
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O controle de placa é a remoção da placa bacteriana e a prevenção do seu acúmulo sobre os dentes e a
superfície gengival adjacente. Sendo um dos pontos principais na prática da odontologia. Para o paciente
com um periodonto sadio, o controle de placa significa a preservação da saúde. Para o paciente com
doença periodontal, ele significa uma ótima regeneração após o tratamento. Para o paciente com doença
periodontal tratada, o controle de placa significa a prevenção de recidiva da doença. Esse controle é feito
através de métodos mecânicos e/ou associados aos químicos. Quanto aos métodos de escovação para
cada paciente, a praticidade de cada técnica deve ser considerada em seqüência, recomendando um
programa de controle de placa que é indicado individualmente. Os métodos são: Método de Bass, Método
de Stillman Modificado e Método de Charters. O trabalho tem como objetivo explicar a importância do
controle de placa sendo feita através de métodos corretos de higienização. Concluímos que se o paciente
for motivado, educado e instruído quanto à orientação no controle de placa; haverá um controle, obtendo
prevenção e tratamento da doença periodontal.
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As lesões de mancha branca do esmalte apresentam etiologias variadas podendo ser causadas por fatores
extrínsecos e/ou intrínsecos e apresentam características clínicas distintas. Os fatores extrínsecos podem
causar a desmineralização do esmalte e se manifestar como mancha branca, a qual pode se apresentar na
forma ativa ou inativa. Por outro lado, distúrbios locais ou sistêmicos, ocorridos durante a fase de
odontogênese, podem se manifestar como manchas brancas intrínsecas no esmalte, representadas pela
hipomineralização, hipoplasia ou fluorose dental. Algumas destas lesões não requerem tratamento a
menos que haja prejuízo estético, e o tratamento pode variar desde remineralização, microabrasão,
restauração estética até reconstrução protética, a depender do comprometimento estético e/ou funcional
do dente envolvido. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é informar os profissionais da área
odontológica os fatores etiológicos, características clínicas, radiográficas e histológicas além das formas
de tratamento das manchas brancas do esmalte. Como a etiologia é bastante diversa para que seja instituída
uma correta terapêutica, o diagnóstico diferencial entre as lesões brancas do esmalte é de suma importância.
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A

Telangiectasia Hemorrágica hereditária (THH) corresponde a uma doença autossômica dominante

presença de lesões cervicais não cariosas resulta em alterações estéticas e acentuada sensibilidade
dentinária cervical. Essas lesões caracterizam-se por perda de estrutura dental originária de ações mecânicas
e degradações químicas de esmalte e dentina. Muitas vezes, o diagnóstico diferencial dar-se pela análise
da localização e forma das lesões, em decorrência da dificuldade de isolamento do fator principal, por
serem quase sempre multifatoriais. Lesões não cariosas podem ser classificadas em atrição, abrasão,
erosão e abfração.A identificação dos fatores etiológicos causadores de lesão cervical não cariosa e
decisivo para se atuar preventivamente e selecionar protocolo de tratamento adequado, a fim de se obter
resultado estético e funcional mais satisfatório. Neste trabalho temos o objetivo de abordar uma revisão
da literatura pertinente e análise crítica dos fatores etiológicos de lesões cervicais não cariosas, como
também mostrar casos clínicos tratados na clínica da graduação da Faculdade de Odontologia de
Pernambuco (FOP/UPE).
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D

esde 1980, começaram a surgir estudos procurando corelacionar o Acidente Vascular Cerebral (AVC)
com as doenças periodontais (SINEGALIA, 2007). O AVC é uma enfermidade que acomete o sistema
nervoso causando danos irreversíveis. É classificado em hemorrágico e isquêmico, sendo a aterosclerose
o principal fator desencadeante. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão literária para avaliar a
correlação existente entre o AVC e as doenças periodontais. Segundo Beck (2000), as bactérias da doença
periodontal liberam endotoxinas que ativam os leucócitos os quais desencadeiam reações, resultando no
surgimento de placas ateromatosas. Cutler (1999) afirma que pacientes com periodontite possuem maiores
níveis de triglicerídeos, colesterol total e LDL, condição esta que aumenta a probabilidade de
desenvolvimento do AVC. Já Kornman (1997) diz que os mecanismos de desenvolvimento de ambas
doenças são geneticamente idênticos. Como conclusões deste trabalho, observou-se que: a correlação
entre essas doenças também está associada com a etiologia em comum entre elas (fumo, medicamentos,
diabetes, etc.); é importante ressaltar que pacientes que sofreram o AVC necessitam de maiores cuidados
dentários, devido à perda de movimentação que a enfermidade traz como sequela; é necessário o
desenvolvimento de mais estudos acerca deste assunto para que certas dúvidas sejam esclarecidas e que
as teorias sejam confirmadas.
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A

candidíase é a infecção fúngica mais comum no homem e apresenta-se de formas distintas, o que
dificulta seu diagnóstico. É provocada por microrganismos do gênero Candida, sendo Candida albicans
a espécie mais freqüente, representando de 75 a 90% das infecções fúngicas. O desenvolvimento dos
sinais e sintomas, bem como de evidências laboratoriais, depende da virulência, do estado imunológico
do hospedeiro, de alterações na microbiota e do pH oral. Os recém-nascidos – especialmente os prematuros,
os de baixo peso, intubados, nutridos por via parenteral e/ou submetidos a cirurgias e antibioticoterapia
de largo espectro – estão entre os pacientes com maior risco de desenvolver candidemia devido à
colonização fúngica e à imaturidade imunológica. As manifestações clínicas são: placas brancas aderidas
à mucosa oral, esofágica e endotraqueal; alterações respiratórias, instabilidade da temperatura corporal,
hipoatividade, hepatomegalia e esplenomegalia. As complicações são freqüentes e graves, com mortalidade
elevada. Considerando que a incidência da doença é alta no recém-nascido e que esse índice vem
aumentando nos últimos anos. O objetivo deste trabalho é diagnosticar a presença de Candida spp. na
mucosa oral e no sangue, comparar os resultados obtidos e implantar um projeto piloto com fins de
triagem para investigar a ocorrência de candidemia baseada nos fatores predisponentes e em cultura da
cavidade oral.
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associada com a presença de telangiectasias dispersas, malformações arteriovonosas e epistaxes. O primeiro
sianal a chamar a atenção do clínico nos pacientes portadores desta patologia são as pápulas hemorrágicas
as quais, na maioria das vezes, desenvolvem-se inicialmente em mucosa bucal, acometendo com maior
frequência o veremelhão do lábio, língua e mucosa jugal. Este trabalho objetiva apresentar um relato de
caso de THH, onde o diagnóstico realizou-se pela detecção de telangiectasias intrabucais da paciente
D.D.S., gênero feminino, 59 anos, ASA II, a qual foi encaminha à área de Estomatologia da Faculdade de
Odontologia da Ufrn com queixa principal de ardor e sangramento no palato duro e lesões hemorrágicas
na língua. Ao exame intrabucal foi detectado lesões vasculares e pápular avermelhadas no palato duro,
dorso, borda e ventre da língua. O tratamento estabelecido para a lesão do palato foi dado pela remoção
excisional da lesão em decorrência do desonforto e sangramento constante nesta região. Ressalta-se
ainda, a importância do diagnóstico precoce da THH pelo cirurgião dentista que tem um papel fundamental na detecção da fase inicial da doença.
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O

s anestésicos locais são de uso essencial na prática odontológica para controle clínico da dor e são
relativamente seguros quando usados da forma recomendada, porém, nenhuma droga é totalmente
desprovida de toxicidade, havendo possibilidade de respostas indesejadas. O objetivo deste trabalho é
abordar as complicações sistêmicas relacionadas à anestesia bucal, bem como suas causas, manifestações
clínicas, prevenção e tratamento. As complicações sistêmicas em anestesia bucal incluem reações de
superdosagem, advindas de nível sanguíneo alto da droga em tecidos-alvo, e alergia podendo levar a
reações dermatológicas, respiratórias e anafilaxia generalizada. Estas complicações geralmente podem
ser evitadas mediante alguns procedimentos: avaliação médica preliminar do paciente e questionário de
história médica; usar seringa aspirativa para evitar injeção intravascular e coibir a ação do anestésico
local sobre membranas excitáveis como, por exemplo, o sistema nervoso central e sistema cardiovascular; escolha criteriosa do anestésico local, o qual deve responder às necessidades cirúrgica e do paciente.
Ressalta-se que para o tratamento de tais complicações, o cirurgião deve atentar para o manejo adequado
do paciente, deve dispor de um aparato farmacológico que atenda a possíveis situações de emergências e
solicitar assistência médica de emergência quando necessário.
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As infecções odontogênicas podem variar desde infecções bem localizadas, de baixa intensidade, a
infecções graves nos espaços fasciais. O conhecimento anatômico é importante para explicar de que
forma estes processos podem se propagar através das estruturas relacionadas. Uma vez que a infecção tenha
perfurado a lâmina cortical do processo alveolar, ela aparece em localizações anatômicas previsíveis. Os
principais espaços fasciais maxilares são: canino, bucal e infratempoal, podendo a infecção maxilar
disseminar-se superiormente e causar celulites orbitárias e periobitária secundária ou trombose do seio
cavernoso. Na mandíbula, encontram-se os espaços fasciais bucal, submental, sublingual e submandibular onde podem ocorrer infecções com elevado potencial de disseminação as adjacências do complexo
buco-maxilo-facial. O propósito deste trabalho é discutir a anatomia relacionada à propagação de infecções
odontogênicas através dos espaços fasciais primários, secundários e cervicais. Ressalta-se ainda que o
tal conhecimento anatômico fornece subsídios importantes na abordagem clínica e cirúrgica no tratamento
das infecções do complexo buco-maxilo-facial.
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F

raturas do complexo orbito-zigomaticomaxilar são relativamente comuns, sendo que o deslocamento do
osso zigomático pode gerar alterações funcionais significantes, como prejuízos oculares, visto que esse
osso é constituinte de parte do assoalho e da parede lateral da órbita. Diferentes materiais têm sido relatados
na literatura para a recomposição destas fraturas de assoalhos orbitários, desde tela de titânio, uso de osso
autógeno de diferentes regiões do corpo, incluindo a utilização de enxerto de origem craniana em toda a
região craniomaxilofacial, até o uso de tela bioabsorvível, permitindo o reposicionamento do globo ocular
à sua posição anatômica de origem. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é descrever a abordagem de
enxerto de calota craniana na reconstrução de assoalho de órbita e discutir a forma de tratamento destas
fraturas, proporcionando dessa forma mais um material, o qual poderá contribuir na prática diária dos
Cirurgiões Bucomaxilofacial em uma melhor qualidade no atendimento e conseqüentemente proporcionar
aos pacientes um conforto maior e perspectiva de um melhor prognóstico no seu tratamento.

P-570

[833] RISCOS E BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE
A GRAVIDEZ.
SOUZA, G.A.; VALADARES, C.V.; MEDEIROS, R.C.; ARAÚJO, A.S.; HORA, I.A.A.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:guga_almeida@yahoo.com.br

P-573

[873] ODONTOMA: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 54 CASOS.
SANTOS, T.S.; ANDRADE, E.S.S.; ANTUNES, A.A.; AVELAR, R.L.; SILVA, E.D.O.;
CARVALHO RAIMUNDO, R.
UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:thiagost@terra.com.br

Palavras-chave: ODONTOMA; TUMORES ODONTOGÊNICOS; NEOPLASIAS MAXILARES

Odontomas são tumores odontogênicos benignos que consistem em esmalte, dentina e cemento de
forma isolada ou combinada. Foi realizado um estudo retrospectivo descritivo no período compreendido
entre janeiro de 1992 a janeiro de 2007 no arquivo de prontuários dos pacientes diagnosticados no
Laboratório de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP/UPE. Foram
registrados 238 casos de tumores odontogênicos, dos quais 54 pacientes (44%) eram portadores de odontomas, com idade que variou entre 04 e 84 anos. Foram analisados as variáveis gênero, faixa etária,
presença de sintomatologia, localização topográfica, tamanho da lesão e o tipo do tumor (composto e
complexo). Foi observado que 37 casos (68,5%) acometeram o gênero feminino, a 2ª, 3ª, e 4ª décadas de
vida foram as mais prevalentes perfazendo um total de 36 casos (66,7%). A maioria dos casos, 44 (82%)
se mostrou assintomático, com uma discreta predileção pela maxila (31 casos – 58%). O tipo composto
foi mais freqüente do que o complexo, com 29 (54%) e 25 (46%) casos, respectivamente. Apesar das
diferenças entre os estudos sobre gênero, idade, extensão, localização e sintomas, várias similaridades
foram observadas. Novos estudos retrospectivos em diferentes populações são necessários para promover
um melhor entendimento dos odontomas.
SISNEP: 1375717/07
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para um melhor atendimento odontológico das gestantes, é necessário que o cirurgião-dentista conheça

A Formação de qualquer profissional deve sempre observar a função social exercida pela sua atividade.

algumas peculiaridades importantes. Algumas delas são: a melhor época e a maneira correta de
atendê-las. Portanto, o objetivo do presente trabalho é fazer uma revisão literária acerca dos cuidados
especiais que a gestante deve receber durante o tratamento odontológico. A literatura atual afirma que
a gestante possui uma resposta exacerbada à placa bacteriana, podendo levar ao desenvolvimento de
uma doença periodontal (PASSANEZI, 2007). Esta, por sua vez, estimula a liberação de prostaglandinas,
as quais acreditam ser responsáveis por abortos e nascimentos de bebês prematuros e de baixo-peso
(CAMARGO, 2005). A época ideal para que o atendimento a uma gestante seja realizado é o segundo
trimestre da gestação, preferencialmente pela manhã. No que diz respeito aos fármacos, a prilocaína
deve ser evitada, os melhores antibióticos e antiinflamatórios são, respectivamente, penicilinas e o
acetominofeno (ANDRADE, 2006). As tomadas radiográficas podem ser realizadas, desde que elas
sejam fundamentais ao tratamento e que sejam respeitadas as normas de biossegurança (SILVA,
2002). Concluímos que o tratamento odontológico deve ser realizado sempre que o benefício superar
o risco e que ele deve ser adicionado ao pré-natal, uma vez que a saúde oral materna pode interferir
na saúde geral do bebê.
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Isto posto, este trabalho visa justamente o desenvolvimento desta conscientização pelo Cirurgião-Dentista
no âmbito de sua profissão. A responsabilidade social é o conceito que nos guia para as ações inclusivas
de políticas públicas. O Brasil, com a fragmentação dessas políticas causou um déficit qualitativo na
vida da maioria da população que precisa dos serviços de assistência gratuito. A expansão de redes
hospitalares particulares, a exemplo, é um indicador de marginalização dos sujeitos que precisam de
atendimento, e não podem custear um tratamento privado. O esgotamento das vias estatais exigiu um
novo comportamento dos agentes profissionais que no exercício da sua profissão agora se vêem atores
responsáveis pelo empreendedorismo social no exercício efetivo da cidadania de toda comunidade,
entenda-se comunidade como indivíduos inter-relacionados que habitam o mesmo lugar. O escopo dessa
breve análise é a observação de ferramentas gratuitas disponibilizadas por grupos civis organizados com
a função de atender a comunidade carente de forma eficiente e eficaz de modo a proporcionar qualidade
de vida a toda família. Ao envolver distintos atores locais – empresas, voluntários, poder público e
beneficiários – as organizações ampliam sua base, reforçam sua legitimidade e maximizam seu impacto
social. Esse é o novo rumo para a cidadania.
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Introdução: O grupo de lesões fibro-ósseas incluem os hamartomas, processos displásicos e reativos,
bem como neoplasmas, possuindo como aspecto comum a substituição do osso por tecido conjuntivo
fibroso e contendo quantidades variáveis de tecido mineralizado. Pacientes e Método: Foi realizado um
estudo retrospectivo no período de julho de 1992 a julho de 2007 no arquivo de prontuários dos pacientes
diagnosticados no Laboratório de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de
Pernambuco – FOP/UPE. Foram analisados os indicadores gênero, faixa etária, presença de sintomatologia,
localização topográfica e tipo histopatológico. Resultados: Do total de 112 casos, 54 casos eram fibroma
cemento-ossificante, 41 casos de lesões fibro-ósseas e 17 casos de displasia fibrosa. As segunda e terceira
décadas de vida foram as de maior ocorrência (56 casos), 70 casos na mandíbula e, em sua maioria,
mostraram-se assintomáticos (87 casos). A raça caucasiana foi a mais acometida (55 casos), bem como o
gênero feminino (78 casos).
SISNEP: 1375717/07
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[868] ANATOMIA TOPOGRÁFICA DA FACE PARA IMPLANTODONTIA. ÁREAS
DE INTERESSE PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS.
SANTOS, R.P.M.; CRUZ, L.D.; SANTOS, R.F.; LIMA, T.C.; JESUS, F.A.P.S.; CHORRRES RODRÍGUEZ, J.E.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, SÃO CRISTÓVÃO, SE, BRASIL.
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A impactação dentária é uma anomalia comum nos pacientes que procuram tratamento ortodôntico. São
vários os fatores que causam esta anomalia como perda ou retenção prolongada de um dente decíduo,
discrepâncias osteo-dentais ou a presença de dentes supranumerários. O objetivo desse estudo é apresentar
casos clínicos de pacientes que apresentavam impactação dentária na clínica da graduação de cirurgia da
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), demonstrando as condições clínicas decorrentes
das ausências dentárias e os aspectos radiográficos. O diagnóstico foi realizado por meio de avaliação
clínica, juntamente com exame radiográfico, que foi utilizado para localizar o dente e estudar o
posicionamento intra-ósseo. Diante dos casos registrados, pode-se considerar que o exame radiográfico
é de soberana importância no exame de rotina para detectar possíveis impactações e desvios de erupção,
oferecendo ao paciente um tratamento mais precoce e adequado, evitando maloclusões, desvios funcionais
e alterações estéticas.
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O

conhecimento da anatomia topográfica da face é importante para todo profissional que queira realizar
terapias de colocação de implantes osseointegrados. O desconhecimento dos acidentes topográficos destas
estruturas pode ocasionar danos e muitas vezes irreversíveis nos tecidos remanescentes. No caso especifico
da maxila a presença do seio maxilar, o forame incisivo, e as fossas nasais, podem ser contraindicações
relativas para a colocação de implantes nestas áreas. No caso especifico da mandíbula, a presença do
trajeto do nervo alveolar inferior muitas vezes inviabiliza a colocação dos implantes, podendo caso sua
posição seja negligenciada causar sérios transtornos como a parestesia, devido a uma perfuração do
trajeto do canal ou até mesmo pela seção deste nervo mandibular. O objetivo deste trabalho é mostrar a
anatomia topográfica da maxila e mandíbula de importância para a implantodontia, mostrando os acidentes
topográficos mais comuns em ambas as estruturas. Como conclusão, podemos afirmar que o conhecimento
de anatomia é realmente imprescindível para a realização da reabilitação com implantes osseointegrados.

132

A radiação LASER é considerada a mais nova alternativa para o diagnóstico e tratamento em Endodontia. Em 1971, WEICHMAN e JOHNSON já utilizavam o LASER em procedimentos endodônticos, mas
só recentemente esse tratamento foi aceito e tem sido indicado. Um dos requisitos básicos para sua
utilização é que as fibras ópticas sejam finas (dimensões semelhantes a lima # 30) e flexíveis, de modo a
facilitar o contato com as paredes do canal radicular. Dentre as mais diversas indicações, destacam-se:
diagnóstico de vitalidade pulpar; vaporização do tecido pulpar necrosado; redução do smear layer
favorecendo a limpeza; alteração da permeabilidade; capacidade de ablação da dentina; redução bacteriana
no canal radicular e melhor descontaminação. Pode ser indicada também na cirurgia paraendodôntica,
onde apresenta uma qualidade superior do corte, quando comparado ao da alta rotação, e uma redução
expressiva da microbiota do sistema de canais radiculares, diminuindo sensivelmente o risco de reinfecções.
Além disso, ressaltamos como vantagem do LASER sobre os procedimentos convencionais: maior conforto
para o paciente, propriedades antiinflamatórias e bioestimulantes. É importante ressaltar ainda que os
LASERES de alta e baixa potência são coadjuvantes no tratamento endodôntico e de maneira alguma,
dispensam procedimentos biomecânicos. Assim, a laserterapia é uma alternativa vantajosa e eficaz para
a endodontia.

Rev. ABO Nac. – vol. 15 nº 6 – SUPLEMENTO 1 – jan. 2008

P-577

[1144] PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO RADIOGRÁFICA: O QUE O CLÍNICO
PRECISA SABER.
SANTOS, E.H.
UNIVERSIDADE DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS, MACEIO, AL, BRASIL.
e-mail:ehs_radiologia@yahoo.com.br

P-581

[963] DOR OROFACIAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
LIMA, F.R.S.B.; VITAL, P.C.G.; LIMEIRA, A.B.; ALVES, G.V.N.; FERNANDES, R.S.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fernandarebeka@gmail.com

Palavras-chave: DOR OROFACIAL; DIAGNÓSTICO; DTM
Palavras-chave: RADIOLOGIA; INTERPRETAÇÃO; PRINCÍPIOS

A

o receber um paciente em busca de tratamento odontológico, o cirurgião-dentista pode utilizar diversas
semiotécnicas e exames complementares para conseguir estabelecer um correto diagnóstico e elaborar o
plano de tratamento adequado para cada paciente. Um dos exames complementares mais utilizados são
os exames por imagem, sobretudo a radiografia periapical, a interproximal, a panorâmica, a cefalométrica
e a tomografia computadorizada. Porém, para que o profissional de Odontologia possa utilizar de maneira
correta o exame por imagem solicitado, ele deve conhecer as características e os aspectos principais
concernentes à técnica solicitada ou até mesmo por ele executada. Este trabalho visa enumerar e explicitar
os principais requisitos para que uma radiografia seja corretamente executada e interpretada, de modo a
fornecer o maior número de subsídios possível para o cirurgião-dentista. Veremos que o conhecimento
da técnica, conhecimento de anatomia e patologia radiográfica e condições para interpretação das imagens
– negatoscópio adequado, por exemplo – são as principais questões a serem observadas durante a
interpretação de um exame por imagem.
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[1150] MESIODENS COM DENS IN DENTE: RELATO DE CASO.
SANTOS, E.H.1; SANTOS, M.H.2.
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Vários estudos têm demonstrado que a perda dental e a endodontia se apresentam freqüente em pacientes
com dor orofacial. Diante deste fato, levantou-se a literatura e se verificou onde ocorrem as falhas,
contribuindo para desenvolver uma estratégia de divulgação destes conhecimentos através de casos
clínicos. Na literatura verificou-se que as dores odontogênicas são a grande maioria das dores que
acometem a região facial, mas as neuralgias faciais, sendo a do trigêmio a mais freqüente, cefaléias,
disfunções temporomandibulares, sinusites, otites também são presentes e merecem conhecimento para
que o diagnóstico diferencial possa ser instituído. Neste trabalho descreve-se os casos clínicos que
representam as diversas categorias de dores orofaciais que apareceram no ambulatório de Dor Orofacial
da UFPE no ano de 2007. Conclui-se que é grande o número de tipos de dores orofaciais que aparecem
no ambulatório especializado e cada vez mais se faz necessário que profissionais saibam fazer o diagnóstico
diferencial para que terapêuticas erradas não sejam instituídas.
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Mesiodens é o termo dado ao dente supranumerário na região da linha média de maxila, geralmente

O Laser de Érbio é classificado como laser cirúrgico, sólido e infravermelho. É um sistema consagrado

situado entre os incisivos centrais superiores. Além disso, o mesiodens é o dente supranumerário mais
comum dentre os demais dentes extranumerários, no tocante à freqüência. Já o termo dens in dente, uma
anomalia de desenvolvimento, se refere ao elemento dentário que sofreu uma invaginação do esmalte na
papila dental antes do início da calcificação do elemento, sendo esta área bastante suscetível a cáries. O
presente trabalho tem o objetivo de discorrer sobre o caso clínico de um paciente de 8 anos de idade que
compareceu a uma clínica de radiologia para realização de uma tomografia computadorizada para
localização para remoção cirúrgica de um mesiodens, e que durante o exame, foi constatada a presença
de um segundo dente supranumerário, o qual também apresentava dens in dente. Podemos observar que
se constitui num caso raro, com a presença de dois mesiodens onde um deles apresentava a condição de
dens in dente. O paciente fora encaminhado para remoção cirúrgica dos mesmos.

para uso odontológico, devido ao seu comprimento de onda em 2,94 mm que coincide com o pico máximo
de absorção da água, resultando em boa absorção pelos tecidos biológicos. Os elementos do tecido que
exibem um alto coeficiente de absorção de um particular comprimento de onda ou por uma região do
espectro são chamados de cromóforos. Além da água, os cromóforos, como a melanina, a hemoglobina,
as proteínas e os tecidos dentais duros, a hidroxiapatita, exercem influência sobre a interação da radiação
e o tecido. Devido às suas características de absorção, o laser de Erbium YAG tem diversas aplicações
nas especialidades odontológicas. É visto como um meio alternativo para a ablação de tecidos cariados,
sem causar injúrias térmicas aos tecidos duros adjacentes e ao órgão pulpar. Além da remoção de
restaurações antigas e insatisfatórias de resina composta, re-preparo dos elementos dentais e modificação
do esmalte e restauração estética final. O laser Er:YAG também pode ser utilizado como fator coadjuvante
na Periodontia, ao promover a remoção da “smear layer” após os procedimentos básicos, auxilia na
cirurgia paraendodôntia de apicectomia, nas melanoplastia entre outras. O presente trabalho tem como
objetivo explanar sobre o laser Erbium YAG e suas aplicações na periodontia.
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A crescente busca pela estética do sorriso e os avanços conseguidos no desenvolvimento dos sistemas

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é considerado uma alternativa de tratamento à cárie

adesivos e das resinas compostas têm proporcionado a execução de procedimentos restauradores com
excelentes resultados do ponto de vista biológico, estético e funcional em dentes anteriores, com preservação
do tecido dental. A fim de obtermos um melhor resultado, a escolha da técnica restauradora, bem como, dos
materiais restauradores com características mecânicas e ópticas adequadas, é imprescindível. Com o intuito
de restabelecer a estética, uma cosmética do sorriso foi proposta, na qual, através de um planejamento,
lançando mão de um enceramento diagnóstico, realizou-se restauração de lesão de cárie, reanatomização
de um incisivo lateral conóide e fechamento de diastema e regularização de rebordo, empregando-se uma
resina nanoparticulada (Filtek Z350 – 3M-ESPE). Obteve-se como resultado uma harmonia do sorriso que,
devido à característica do material, tornou as restaurações imperceptíveis.

dentária. Foi utilizado inicialmente, em meados dos anos 80, tendo sido idealizado para o atendimento de
populações de áreas carentes, desprovidas de infra-estrutura para a realização do tratamento odontológico
convencional (ABO-RJ, 2001). A técnica do ART compreende a remoção do tecido cariado, da dentina
infectada e manutenção da afetada, através de instrumentos manuais e restauração da cavidade com o
cimento de ionômero de vidro. Nesta técnica raramente é necessária à anestesia local; além disso, apresenta
baixo custo, por utilizar instrumentos manuais baratos, dispensar o emprego de eletricidade e de
equipamentos especiais. Baseados nessa premissa, o “Grupo ART ASCES”, constitui um Projeto de
Extensão da Associação Caruaruense de Ensino Superior, onde alunos dos 8, 9 e 10 períodos desempenham
um programa voltado à prevenção e promoção de saúde bucal, tendo a técnica do ART como solução
para as restaurações das lesões cariosas. Contudo, o objetivo do presente trabalho é apresentar este
Projeto como uma proposta alternativa de tratamento da doença cárie em saúde pública, sobretudo em
locais onde o tratamento convencional é difícil ou não pode ser executado.

P-580

[959] ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM A
SAÚDE BUCAL: REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASO.
NASCIMENTO, M.D.C.; CASA NOVA, P.M.; CAVALCANTI, I.C.; XIMENES, R.C.C.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:mertens.pam@gmail.com

Palavras-chave: ANOREXIA NERVOSA; ADOLESCÊNCIA; SAÚDE BUCAL

A anorexia nervosa é um transtorno do comportamento alimentar caracterizado por limitações dietéticas
auto-impostas, padrões bizarros de alimentação, com acentuada e rápida perda de peso induzida e mantida
pelo indivíduo, associada a um temor intenso de ganhar peso, podendo levar à morte por inanição. Possui
etiologia multifatorial e a faixa etária mais acometida é a adolescência. O objetivo deste trabalho é fazer
uma revisão de literatura sobre as implicações na saúde bucal da anorexia nervosa na adolescência e
relatar um estudo de intervenção multidisciplinar em um paciente de 12 anos de idade, do sexo masculino,
cujo diagnóstico precoce foi possível através da observação de alterações bucais iniciais características
da doença, como erosões, mucosite, queilite, projeção de restaurações, bruxismo, redução do fluxo salivar
com hipertrofia de glândulas salivares, percebidas durante o atendimento odontológico. Dessa forma, o
dentista pode ser o primeiro profissional a detectar a ocorrência da doença pela possibilidade de se
diagnosticar precocemente suas manifestações bucais e assim, encaminhar para um tratamento
multidisciplinar.
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A

hipersensibilidade dentinária (HD) e definida como dor aguda, de curta duração, proveniente de ária de
dentina exposta, como reação a estímulos térmicos, táteis, osmóticos ou químicos, que não estejam relacionados
a qualquer outra forma de defeito ou doença dental. Embora estudos de prevalência da HD demonstrem
resultados bastantes disformes, que variam de 3,8% a 57,2 %, dependendo da população estudada, essa condição
é comum a pacientes adultos jovens. O tratamento da hipersensibilidade dentinária constitui um desafio para
os profissionais, devido as várias alternativas terapêuticas existentes para essa sintomatologia dolorosa. Nesse
sentido, este trabalho apresenta uma seqüência lógica de métodos de controle e tratamento da hipersensibilidade
dentinária, com base na identificação dos fatores etiológicos e no correto diagnóstico dessa condição clínica,
como também, ilustra com alguns casos tratados na clínica da graduação da disciplina de Dentística Restauradora
da faculdade de odontologia de pernambuco (FOP-UPE).
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O objetivo deste estudo foi avaliar histológicamente o processo de reparo ósseo de feridas cirúrgicas criadas
em fêmur de ratos da espécie Wistar Albinus. Os defeitos foram preenchidos com proteína óssea morfogenética
(bBMP), Hidroxiapatita (bHA), a ssociadas à ROG, através de membrana biológica (bM) de osso liofilizado
desmineralizado e aplicação de laserterapia (AsGaAl, 830nm 40mW, 16J/cm² por sessão, divididos em 4
pontos de 4J/cm²). Feridas ósseas padronizadas de 2mm² foram criadas no fêmur de 60 animais, divididos em
cinco grupos: Grupo I(controle n=12); Grupo II (bBMPs + M – n=12); Grupo III (bBMPs + M + Laser –
n=12); Grupo IV(bHA + M – n=12); Grupo V (bHA + M + Laser – n=12). Os grupos irradiados receberam a
primeira dose, imediatamente após acirurgia e foi repetida por sete vezes a cada 48h. Os sacrifícios foram
após 15, 21 e 30 dias. Os resultados histológicos mostraram uma maior concentração de fibras colágenas (15
dias). E aos trinta dias, observou-se uma maior neoformação óssea com um trabeculado mais denso e bem
organizado nos grupos irradiados quando comparados com os não irradiados. Concluí-se que a Laserterapia
associada ao uso dos biomateriaisbBMPs, bHA e Membrana, resultou em efeito de bioestimulação, sobre o
processo de reparo ósseo em feridas cirúrgicas em fêmur de ratos.
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O ruído provoca efeitos nocivos no ser humano prejudicando o funcionamento do aparelho auditivo e a
atividade física, fisiológica e psíquica. A PAIRO (Perda Auditiva Induzida por Ruído) é a doença que
mais atinge o sistema auditivo, sendo uma patologia cumulativa e insidiosa, que cresce ao longo dos
anos de exposição ao ruído associado ao ambiente de trabalho É uma perda auditiva sensorioneural, de
caráter irreversível e bilateral, de evolução progressiva, sendo um comprometimento auditivo totalmente
passível de prevenção, podendo acarretar varias alterações importantes que interferem no cotidiano das
pessoas. O presente estudo objetivou traçar o perfil audiométrico em Cirurgiões-Dentistas com a finalidade
de perceber a existência ou não de alterações auditivas, através de um estudo descritivo. Foram realizadas
avaliação audiométrica (audiometria tonal, audiometria vocal SRT e IRF), impedanciometria e aplicação
de questionário, onde 23% dos Cirurgiões-Dentistas apresentaram perda auditiva sensorioneural bilateral, e a freqüência auditiva mais afetada foi 3 KHz na orelha direita e 6 KHz na orelha esquerda. Orientouse quanto a forma de prevenção e que a exposição aos decibéis (dB) além do limite de tolerância pode
acarretar riscos à saúde, provocando efeitos negativos, as vezes irreversíveis, existindo a necessidade de
audiometrias periódicas com a finalidade de avaliar possíveis alterações
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O

câncer de boca é um problema de saúde pública em vista do número crescente de pacientes que chegam
ao serviço com a doença em estágio avançado podendo ser detectado precocemente pelos profissionais que
atuam na rede básica. O estudo avaliou a atuação dos cirurgiões-dentistas (CDs) na detecção precoce do
câncer de boca, analisando seus conhecimentos sobre os indicadores de risco da doença, verificando-se a
realização do exame clínico da cavidade bucal dos pacientes de risco e as ações empreendidas pelos mesmos,
após a detecção de uma lesão suspeita. É uma pesquisa descritiva com análise quantitativa dos dados, sendo
a amostra constituída por 60 CDs lotados nas unidades básicas de saúde do Município de Jaboatão dos
Guararapes. Um questionário foi aplicado pela pesquisadora mediante entrevista, após a aprovação pelo
comitê de ética. Observou-se que 62% dos CDs identificaram alguma lesão suspeita na cavidade bucal,
85% têm conhecimento sobre os fatores de risco, sendo o tabagismo e o etilismo os reconhecidos pela
maioria. 52% reconheceram pacientes que possuíam esses fatores através da anamnese e exame clínico e
45% fizeram o encaminhamento dos pacientes com lesões suspeitas a outros serviços que não fazem parte
do município. Conclui-se que os CDs estão conscientes do papel que desempenham na detecção de lesões
suspeitas, contudo parte deles pode estar impedindo o acesso de pacientes ao local adequado de tratamento.
Recomenda-se a elaboração e distribuição de uma tabela, discriminando os serviços de referência municipal em câncer de boca para todas as unidades de saúde deste município.
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A

s estruturas que constituem a face realizam funções de suma importância, tais como fonação,
alimentação, respiração, olfação, visão, com seus vasos, nervos, músculos, ossos, concentrados em
pequeno espaço e em íntima relação, estando suscetíveis à ocorrência de diferentes tipos de lesões
traumáticas. O presente trabalho teve como objetivo relatar casos de lesões no complexo maxilo-mandibular, periciados no setor de odontologia legal do instituto de medicina legal Antonio Persivo Cunha,
IMLAPC (Recife/PE), e discutir suas respectivas avaliações radiológicas. Dos cinco casos selecionados,
observaram-se radiológicamente tipos variados de lesões envolvendo tecidos duros (elementos dentários
e ossos da face), caracterizados por avulsões, fraturas e deslocamentos de fragmentos ósseos em sítios
como mandíbula, maxila, dentes anteriores, bem como a presença de fragmentos de projéteis de arma de
fogo. Em alguns periciando-os observou-se, clinicamente, a presença de limitação de abertura bucal,
decorrente dos traumatismos que afetaram principalmente a região de côndilo mandibular. Conclui-se
que a Odontologia Legal, subsidiada pela Radiologia Forense, apresenta grande relevância na detecção
e avaliação de lesões corporais que afetam o complexo maxilo-mandibular, uma vez que estas podem
levar a sequelas importantes que poderão interferir na qualidade de vida dos indivíduos vitimizados.
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As disfunções temporomandibulares (DTM) são um grupo de desordens que podem afetar o sistema
estomatognático como um todo, afetando as ATMs e/ou a musculatura mastigatória e crânio-cervical.
Dentre as diferentes alterações englobadas sobre o termo de DTM, destaca-se a dor miofascial, uma
desordem muscular crônica caracterizada pela presença de áreas de hipertonicidade nas fibras musculares
e a presença de pontos hipersensíveis no tecido muscular, conhecidos por “trigger-points” ou pontos de
gatilho. Estes pontos apresentam a capacidade de provocar dor referida em outras áreas, o que
frequentemente dificulta o diagnóstico e pode confundir o clínico, que pode tentar tratar um local que
não corresponde à origem da dor e, portanto, não apresenta nenhuma alteração, resultando no insucesso
do tratamento. Uma característica dos pontos de gatilho é o fato de que eles não desaparecem
espontaneamente, sendo necessária a utilização de meios terapêuticos, entre os quais se destacam o
alongamento muscular, a utilização de ultra-som e as injeções em trigger-points. Neste trabalho,
apresentaremos as considerações teóricas e práticas a respeito da técnica de injeção em trigger-points,
apresentando uma seqüência clínica de realização desse procedimento em uma paciente com dor miofascial,
destacando os riscos e benefícios potenciais desta técnica de tratamento.
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Palavras-chave: TRAUMATOLOGIA FORENSE; LESÕES CORPORAIS; ODONTOLOGIA LEGAL

A Traumatologia Forense tem como objetivo avaliar os diferentes agentes e energias vulnerantes que
podem causar lesões corporais. Este trabalho teve como objetivo descrever alguma lesões observadas em
perícias odono-legais, de acordo com o artigo 129 do Código Penal (CP) Brasileiro. Foram obtidos e
registros fotográficos de lesões de face corporal no Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha
(Recife/PE), no período de janeiro a dezembro de 2007. Observou-se que as lesões foram, em sua grande
maioria, causadas por agressões físicas, representadas principalmente por escoriações, edemas, hematomas, fraturas ósseas e dentárias. Também foi evidenciada a presença de cicatrizes envolvendo o segmento
facial. Conclui-se que a face e a cavidade oral são importantes sedes de lesões corporais, as quais podem
ocorrer de forma leve, grave ou gravíssima, à luz do Código Penal. Dessa forma, acredita-se que é de
suma importância a realização de programas voltados para a redução da violência interpessoal, uma vez
que esta representa a maior causa de lesões corporais, as quais podem apresentar importantes conseqüências
para a vida dos indivíduos.

[1022] TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FRATURAS ORBITÁRIAS.
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A órbita é o arcabouço ósseo que protege uma das estruturas mais nobres da face, o globo ocular. Ela é
composta por processos ósseos de diversos ossos do esqueleto da face. Por conta desta complexidade de
estruturas, apresenta diversos tipos de fratura, dependendo de que ossos atingir, como eles são atingidos,
o vetor e a intensidade do agente agressor. As fraturas orbitárias têm diversos inconvenientes ao paciente,
os mais comuns e mais preocupantes são transtornos oculares, que pode ocasionar a perda da visão ou
distúrbios visuais. O diagnóstico preciso destas lesões é necessário para uma correta abordagem cirúrgica,
que é de fundamental importância para o trans-cirurgico e pós-operatório do paciente. Este trabalho
apresenta alguns casos de fraturas orbitárias visando uma didática classificação, assim como os meios
diagnósticos, técnicas e abordagens cirúrgicas. O estudo foi focalizado em fraturas de assoalho de órbita,
que podem dividir-se entre: Blow-out, quando o assoalho de órbita invade o espaço da órbita, ou blowin quando invade o seio maxilar, estas lesões promovem alterações oculares funcionais importantes, que
necessitam de reparo cirúrgico o mais rápido possível. Será abordado no trabalho a descrição da técnica
cirúrgica desde a incisão até a síntese com diferentes tipos de material e a importância da proservação
dos casos, resolução das complicações e seqüelas cirúrgicas.
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O primeiro objetivo na redução de fraturas de ossos da face é devolver as estruturas à sua posição

A maxila normalmente tem uma conformação parabólica, no entanto, pode apresentar um aspecto trian-

normal de função e contorno. Para tal, é necessária a restauração das relações oclusais através do
posicionamento adequado dos dentes e estruturas ósseas. A relação intermaxilar é um guia importante no
reposicionamento maxilar e zigomático nas fraturas faciais múltiplas. Para obter os melhores resultados
possíveis, a redução deve ser precisa e a fixação indiscutível. Assim, é de extrema importância o
conhecimento dos diversos tipos de contenção e imobilização disponíveis para fazer uma indicação correta.
Esse trabalho tem como objetivo demonstrar as seqüências técnicas das suspensões e cerclagens; e levar
aos profissionais e estudantes o conhecimento da importância e da indicação correta destas. Serão
apresentadas através de maquetes e em crânios as técnicas de confecção das suspensões e cerclagens
concomitantemente à abordagem de suas indicações, vantagens e desvantagens. Para se alinhar os
fragmentos de uma fratura não basta apenas fazer a redução, é também necessário conter e imobilizar
estes fragmentos, pois o tratamento visa vencer a tração muscular, movimentando os fragmentos para
retorno à posição inicial correta, até a consolidação, para o restabelecimento da função e estética apropriada.

gular, caracterizando a atresia maxilar, que pode ser dento-alveolar ou esquelética. Geralmente, as atresias
maxilares aparecem clinicamente na forma de mordidas cruzadas posteriores, sendo esta anomalia
prevalente em cerca de 18% das crianças brasileiras portadoras de má-oclusão na dentadura mista. O
objetivo desse trabalho é demonstrar, em modelos de acrílico, aparelhos fixos e removíveis para expansão
da maxila e seus protocolos de ativações. Os aparelhos removíveis foram confeccionados com acrílico,
parafuso expansor e grampos de retenção. Os fixos, de expansão lenta, confeccionados com fio 0,8 ou
0,9mm de aço e bandas ortodônticas: aparelho em W, unihélice, bihélice e quadrihélice. Os aparelhos de
expansão rápida da maxila foram os preconizados por Haas, por Biederman (Hyrax), e modificações
destes, como por exemplo, aparelho com cobertura oclusal de acrílico, sem a necessidade de bandas
ortodônticas, descrito por McNamara Jr. Podemos concluir que os aparelhos expansores, seja de forma
lenta ou rápida, apresentam vantagens e desvantagens, indicações e contra-indicações, ficando a decisão
sobre qual deles deva ser utilizado, de acordo com a conveniência pessoal de cada profissional e do caso
clínico em questão.
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Atualmente, uma boa aparência, com dentes claros e harmônicos, passou a ser sinônimo de status social
e sucesso. Neste contexto, o clareamento dental tem se destacado como uma excelente alternativa para a
reversão conservadora das alterações cromáticas dentais. Desde 1989, com a introdução da técnica do
clareamento caseiro supervisionado, muito tem se evoluído a fim de proporcionar mais conforto e segurança
ao paciente. Porém, o intenso apelo estético das propagandas de produtos de higiene bucal tidos como
clareadores eficazes e de baixo custo tem despertado o interesse de grande parte da população. Hoje, é
possível encontrar, nos diversos mercados e drogarias da cidade vários destes produtos, como cremes
dentais clareadores, fitas clareadoras, verniz clareador e até mesmo gomas de mascar. Estes sistemas
apresentam a desvantagem do fácil acesso aos consumidores, que passam a utilizá-los sem controle
profissional. Assim, alguns riscos relacionados à ingestão excessiva do produto, e ao elevado tempo de
exposição a determinados agentes clareadores pode levar ao desenvolvimento de efeitos colaterais
indesejáveis. Este trabalho tem como objetivo realizar uma exposição dos diversos produtos utilizados
para clareamento dental doméstico, ressaltando aos profissionais da área, os riscos e contra-indicações
relacionados à sua utilização indiscriminada.
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O

objetivo desse trabalho é apresentar dentes de humanos, cedidos dos arquivos do laboratório de
Patologia Bucal da FOP-UPE que apresentam diversas anomalias de desenvolvimento. Tais como:
anomalias de tamanho (macrodontia e microdontia) e forma (geminação, fusão, concrescência, esmalte
ectópico, hipercementose, raízes acessórias e dilaceração). Desde alterações morfológicas a quantitativas
e estruturais, as anomalias dentárias de desenvolvimento podem se manifestar de diversas formas e
apresentando as mais distintas características clínicas. As anormalidades dentárias podem ser dividas
dentre as que recebem influência de fatores ambientais, idiopáticas ou aquelas causadas pela influência
de fatores hereditários. Elas podem ainda ser classificadas considerando os seguintes critérios: número,
tamanho, forma e estrutura. Reconhecer as possibilidades de alterações de desenvolvimento dos dentes
pode ajudar o Cirurgião-Dentista no estabelecimento de diagnósticos mais precisos com maiores chances
de sucesso no tratamento quer cirúrgico, endodôntico, e ou restaurador de pacientes portadores destas
anomalias dentárias.
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A hipertensão arterial é uma enfermidade crônica que afeta uma porcentagem cada vez maior da

A remoção de biofilme e cálculo dental da superfície coronária e radicular do dente é de fundamental

população mundial e quando não diagnósticada adequadamente pode desencadear distúrbios sistêmicos
emergênciais que podem levar o paciente a óbito. Para o tratamento da hipertensão arterial vários
medicamentos são utilizados como reguladores químicos da pressão arterial dentre eles os fabricados
pelo LAFEPE( Laboratório Farmacêutico de Pernambuco) são extremamente comuns, não apenas pelo
preço acessível, mas também por obedecer a maioria dos postos e hospitais do sistema único de
saúde(SUS). Dentre eles o Captopril e propanolol como beta-bloqueadores, a Hidroclorotiazida (HCTZ)
e a furosemida com diuréticos e a metildopa com ação no sistema nervoso central destacam-se como
principais instrumentos disponíveis na atenção básica para regulação da pressão arterial. O objetivo
do trabalho é alertar os dentistas sobre a interação destes fármacos com medicamentos utilizados em
patologias odontológicas importantes,sem que haja alteração na ação farmacológica dos antipertensivos
do LAFEPE. A administração de AINES, por exemplo a indometacina, podem interferir redizindo o
efeito antipertensivo do captopril, além de antagonizar a natriurese, aumentar a ação da renina
plasmática e redizir o efeito da hidrocloritiazida podendo com isso aumentar o risco de falência renal,
situação esta agravada pelos corticóides.

para o controle da doença periodontal. Raspagem e alisamento radicular são procedimentos terapêuticos
que exigem habilidade manual apurada do operador e uma gama de instrumentos com formatos variados
e ações específicas. Esta mesa clínica foi montada com objetivo de demonstrar técnicas de utilização de
tais instrumentos, elucidando sua empunhadura, inserção, adaptação e movimentos adequados. A inspeção
para depósitos de cálculos e placa subgengivais pode ser realizada com vários tipos de sonda, como
Williams, Nabers e WHO. O biofilme e o cálculo depositam-se nas áreas supra e sub-gengival. De acordo
com o local de deposição da placa e/ ou cálculo seleciona-se o instrumento específico, já que os
instrumentos periodontais foram desenvolvidos para atuar em regiões designadas da boca. Abordaremos
a dinâmica de utilização das foices, cinzéis, curetas universais, curetas Gracey e limas para raspagem
periodontal. A remoção da placa e do cálculo dentários cria uma superfície dentária biologicamente
compatível com os tecidos periodontais circunvizinhos, possibilitando a reparação das estruturas destruídas
pelo processo de desenvolvimento da doença periodontal.
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Na odontologia moderna os procedimentos clínicos deverão ser programados de forma a obtenção de
um melhor reestabelecimento da morfofisiologia do sistema estomatognático. Dessa forma o enceramento
progressivo, através da adição de cera, promove uma revisão dos detalhes morfológicos da superfície
oclusal, mostrando que os mesmos apresentam configurações anatômicas ajustadas para um perfeito
relacionamento com os dentes antagonistas e verifica detalhadamente o estudo da fisiologia da oclusão.
O objetivo deste trabalho é demonstrar a técnica de enceramento progressivo dos dentes posteriores em
modelos de gesso com cera multicolorida. Foram utilizados modelos de gesso com preparos padronizados
simulando um caso clínico de preparos do tipo onlay em dentes posteriores e feito o enceramento seguindo
a técnica de Everit Payne em cera multicolorida para melhor detalhamento e visualização das etapas. O
enceramento progressivo é uma excelente meio de treinamento de restaurações pelos estudantes de
odontologia como também dos cirurgiões dentistas clínicos; pois faz uma previsão dos procedimentos
clínicos a serem reestabelecidos no paciente, dessa forma podemos aperfeiçoar os protocolos clínicos.
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UM PROJETO DE PARCERIA ENTRE UPE/FOP, FUNDAÇÃO CDL-RECIFE, ESCOLA MUNICIPAL LOJISTAS DO RECIFE, DISTRITO SANITÁRIO V DO RECIFE.
VIEIRA, S.A.; RODRIGUES, C.S.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/UPE, RECIFE, PE,
BRASIL.
e-mail:sayonaravieira@bol.com.br

Palavras-chave: ALIMENTAÇÃO; SAÚDE; ESCOLA

Um estudo recente realizado com jovens brasileiros entre 12 e 17 anos revelou que o consumo alimentar
destes foi inferior ao mínimo de porções dos grupos alimentares recomendados e elevado para alimentos
de alta densidade energética (Andrade, Pereira e Sichieri, 2003). Esses hábitos alimentares conduzem ao
desenvolvimento de excesso de peso e podem ser determinantes de obesidade e doenças crônicas não
transmissíveis na maturidade. Considerando as evidências científicas um projeto de intervenção com
foco em alimentação saudável foi desenvolvido na Escola Municipal Lojistas do Recife. O objetivo geral
foi promover mudanças estratégicas na escola de forma a transformá-la em ambiente favorável à saúde e
ao bem-estar. O objetivo específico foi sensibilizar a comunidade para a importância da escolha alimentar
saudável. As metodologias empregadas foram técnicas de planejamento participativo, dinâmicas para
construção de vínculo afetivo, oficinas sobre alimentação saudável. Foi desenvolvido entre 2002 e 2006,
por alunos que cursavam o 5º período da graduação em odontologia na disciplina de odontologia preventiva
e social. Em torno de 400 alunos participaram. Foram beneficiados em torno de 800 escolares, 50 pais e
todos os professores da escola. Conclui-se que o projeto alimentação saudável atuou de forma intersetorial
para sensibilizar a comunidade escolar para o cuidado com a alimentação de crianças e jovens.
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MD-009

[679] IMPORTÂNCIA DA ESTÉTICA EM ESCULTURA DENTÁRIA PARA A
HARMONIA OCLUSAL.
CRUZ, L.D.; ARAÚJO, A.S.; OLIVEIRA, A.C.S.; SANTOS, R.P.M.; PAIXÃO, M.S.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, SÃO CRISTÓVÃO, SE, BRASIL.
e-mail:lilianedantas_16@hotmail.com

MD-013

[195] ERROS MAIS COMUNS DURANTE O TRATAMENTO ENDODÔNTICO.
PEREIRA OSÓRIO, R.D.C.; SILVA, L.S.E.
FACID, TERESINA, PI, BRASIL.
e-mail:meurenee@hotmail.com

Palavras-chave: ERROS; ENDODONTIA
Palavras-chave: ANATOMIA E ESCULTURA DENTÁRIA; ESTÉTICA; ODONTOLOGIA

A estética em odontologia não é mais preocupação exclusiva de algumas disciplinas, mas sim, de todas.
Ao pensar em estética do sorriso, deve-se imaginar a integração harmoniosa dos elementos dentais
relacionados às particularidades dos componentes da face. O aspecto multidisciplinar dos tratamentos
prevê o conhecimento e a colaboração entre as diversas especialidades, o que se tornou indispensável
para satisfazer as exigências estéticas dos pacientes. A aparência do sorriso tem grande importância para
inserção social do indivíduo. Tendo isso em vista, pode–se observar que a grande procura pelo tratamento
com objetivo estético é preponderante na odontologia atual, especialmente no tratamento de indivíduos
adultos. O objetivo deste trabalho é detalhar o papel da Anatomia e Escultura Dentária nos critérios
estéticos e demonstrar a sua inter-relação com outras especialidades. No momento da elaboração de um
plano de tratamento, os profissionais e acadêmicos de Odontologia devem se basear em conceitos que os
permitam imaginar aspectos anatômicos relacionados aos planos faciais e labiais, pois, dependendo da
disposição dentária, é possível atuar modificando a posição dos dentes, harmonizando a cor e forma dos
mesmos, na busca da harmonia oclusal.

MD-010

[1001] APLICABILIDADE DE ODONTOSSÍNTESE NA TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO-FACIAL.
FERRAZ, N.M.P.1; GOMES DA SILVA, A.L.2; MIRANDA, R.R.S.3; LIRA, N.S.4;
MOREIRA, R.A.L.5; MEDEIROS JÚNIOR, M.D.6.
1,2,3,4,5.FOP/UPE, CAMARAGIBE, PE, BRASIL; 6.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nathalinhaferraz@yahoo.com.br

A instrumentação do sistema de canais radiculares é uma das mais importantes fases da terapêutica
endodôntica. É nesta fase onde ocorre o maior número de falhas, acidentes e erros responsáveis pelo
insucesso do tratamento, seja pela anatomia do dente ou por erros realizados pelo endodontista. O
tratamento endodôntico dos canais radiculares que apresentam curvaturas acentuadas é considerado de
difícil manipulação, pois, com o objetivo de conseguir-se uma modelagem e limpeza eficientes, muitas
vezes o profissional é induzido à aplicação de forças desnecessárias ao instrumento. Assim atuará de
forma inadequada nas paredes dos canais radiculares causando alterações morfológicas que levam à
perda do comprimento de trabalho, obstruções, degraus, desvio e perfurações. O objetivo do presente
trabalho é demonstrar os erros mais freqüentes durante a terapêutica endodôntica, em particular na fase
do preparo biomecânico dos canais radiculares.
* Apresentador

MD-014

[935] UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DOS PRINCIPAIS APARELHOS ORTODÔNTICOS COMO MEIO FACILITADOR.
ESCÓSSIA, N.B.M.; VIANA DE ARAÚJO, C.R.; DINELLY, E.M.P.; FONTES, A.M.;
ALBUQUERQUE, A.K.C.; RAMALHO, A.L.J.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
e-mail:nathaliabme@hotmail.com

Palavras-chave: FRATURAS DE OSSOS DA FACE; OCLUSÃO; FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR

Palavras-chave: COMUNICAÇÃO; ODONTOPEDIATRIA; ORTODONTIA

O primeiro objetivo na redução de fraturas de ossos da face é devolver as estruturas à sua posição

Sabemos que a necessidade de comunicação na relação profissional-paciente é evidente em odontologia,

normal de função e contorno. Para tal, é necessária a restauração das relações oclusais através do
posicionamento adequado dos dentes e estruturas ósseas. A relação intermaxilar é um guia importante no
reposicionamento maxilar e zigomático nas fraturas faciais múltiplas. Para obter os melhores resultados
possíveis, a redução deve ser precisa e a fixação indiscutível. Assim, é de extrema importância o
conhecimento dos diversos tipos de contenção e imobilização disponíveis para fazer uma indicação correta.
O objetivo deste trabalho é expor os diversos tipos de odontossínteses e sua aplicabilidade em CTBMF,
demonstrando suas seqüências técnicas e sua importância da indicação correta dessas. Será apresentado,
em manequins, a seqüência técnica das odontossínteses mais utilizadas em CTBMF, concomitantemente
será feita uma abordagem de suas principais características e indicações. Para se alinhar os fragmentos
de uma fratura não basta apenas fazer a redução, é também necessário conter e imobilizar estes fragmentos,
pois o tratamento visa vencer a tração muscular, movimentando os fragmentos para retorno à posição
inicial correta, até a consolidação, para o restabelecimento da função e estética apropriada.

MD-011

[977] MEIOS AUXILIARES PARA RECONSTRUÇÃO ADEQUADA DO PONTO DE
CONTATO EM DENTES POSTERIORES.
CARVALHO, N.R.; ALVES, K.A.; MENEZES FILHO, P.F.; SILVA, C.H.V.; MARIZ,
A.L.A.; GUIMARÃES, R.P.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:nat_rcarvalho@yahoo.com.br

Palavras-chave: PONTO DE CONTATO; MATRIZ; CUNHA

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 com inflamação,
edema, alteração de cor e comprometimento da morfologia da gengiva e, quando não corrigido a uma
periodontite. Restaurações 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 da matriz e cunha de madeira
constitui um dos fatores que leva 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 de nosso 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. Os materiais e técnicas serão
mostrados em modelos didáticos especialmente preparados para essa finalidade.

MD-012

[539] SEGURANÇA NO CLAREAMENTO DENTAL DE CONSULTÓRIO.
REGUEIRA, L.S.; HOLANDA DE OLIVEIRA, K.M.; ALMEIDA, F.A.; CORREIA,
P.G.; SILVA, C.H.V.; GUIMARÃES, R.P.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lu_regueira@hotmail.com

principalmente quando o profissional atua como educador, fornecendo informações ao paciente e
motivando-o a seguir as orientações relativas à manutenção da saúde bucal. Sendo assim, é necessária
uma inovação nos instrumentos utilizados para a comunicação no atendimento de pacientes infantis,
devido uma relação triangular existente entre profissional-responsável-criança.O objetivo desse trabalho
foi confeccionar um instrumento visual de comunicação devido à observação de um intercâmbio verbal
precário ou inexistente durante os atendimentos. Foi realizada a coleta de fotos em duas clínicas particulares
de odontopediatria e ortodontia da cidade de Fortaleza, preservando a identidade dos pacientes através
do termo de consentimento livre e esclarecido. As imagens coletadas são de maloclusões dentárias e dos
principais aparelhos ortodônticos preventivos e interceptativos mais utilizados. Assim, foi realizada a
formatação das imagens associadas aos respectivos aparelhos de correção e gravação em compact disc,
para facilitar a orientação do profissional junto ao paciente e ao acompanhante, que poderá ser um aliado
importante no decorrer do tratamento. Conclui-se que o instrumento confeccionado poderá ser útil na
comunicação e sugere-se posterior aplicação para análise de sua eficácia.

MD-015

[84] APARELHOS ORTOPÉDICOS MAXILARES.
SARMENTO, F.M.R.; MORAIS, I.A.F.; COSTA, L.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:fabio_sarmento@hotmail.com

Palavras-chave: APARELHOS REMOVÍVEIS; APARELHOS ORTOPÉDICOS; APARELHOS INTRABUCAIS

Introdução: A ortopedia funcional dos maxilares como especialidade na área odontológica tem como
principio básico tratar o sistema estomatognático através de aparelhos removíveis maxilares. Em se
tratando de anomalias dento-maxilo-facial a prevenção e correção do desenvolvimento do sistema
mastigatório requerem movimentação dentária, bem como a harmonização da face no complexo
maxilo mandibular. Objetivo: O objetivo do trabalho é demonstrar os diversos tipos de aparelhos
ortopédicos maxilares, cuja ação depende de bom diagnóstico e conhecimento gerais do sistema
estomatognático. Aparelhos: Várias são as filosofias aqui apresentadas: Placa ativa encapsulada
progênica (Classe III d´Angle); Placa ativa encapsulada de distalização; Monobloco encapsulado (Classe
II-1 d ´Angle); Ativador Bionator de Balters; Modelador Elástico de Bimler; Aparelho de Contenção
de Invisible Touch; Placas Planas; Placa Mio relaxante de Silicone; Simões Network; Ativador Elástico
Aberto de Klammt. Conclusões: As filosofias ortopédicas maxilares são distintas dependendo do
diagnóstico e prognóstico para cada tipo de desarmonia dento maxilo facial.

MD-016

[1069] TRANSFERÊNCIA DOS PLANOS DELINEADOS DO MODELO PARA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE.
GOMES, M.P.; ALVES, G.V.N.; LIRA DE FARIAS, A.B.; NUNES, P.A.; CUNHA
JÚNIOR, I.F.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:poulineanunes@yahoo.com.br

Palavras-chave: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; SEGURANÇA; CLAREAMENTO DENTAL

Na moderna cultura de valorização à estética, a obtenção de dentes claros se tornou um padrão de
beleza muito almejado. Neste ponto, o clareamento dental de consultório se apresenta como um
procedimento promotor de breves e eficientes resultados. No entanto, a utilização de agentes clareadores
a base de peróxido de hidrogênio requer cuidados no que diz respeito à concentração, à consistência, ao
tempo de exposição e à utilização de recursos para proteção dos tecidos moles, uma vez que o contato
direto com estes agentes, de potencial citotóxico comprovado, provoca desde irritação gengival leve a
dolorosas ulcerações e hiperplasia. Inicialmente, a proteção dos tecidos moles orais era realizada com a
utilização de isolamento absoluto com dique de borracha em todos os elementos a serem clareados, o que
tornava a técnica extremamente dolorosa e desconfortável já que a utilização de anestesia é contraindicada nestes casos. Atualmente, diversas alternativas mais confortáveis e igualmente seguras estão ao
alcance do profissional como barreiras gengivais fotopolimerizáveis e uma variedade de afastadores
labiais. O presente trabalho, motivado pela grande popularidade da técnica de clareamento de consultório,
objetiva apresentar aparatos e técnicas para proteção dos tecidos moles durante o clareamento, de modo
que o cirurgião-dentista possa promover belos sorrisos com o máximo de conforto e segurança.
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Palavras-chave: PLANOS GUIAS; COROAS GUIAS; PPR

O

assentamento e remoção de uma prótese parcial removível deverá não transmitir forças de pressão
aos dentes, principalmente os que se situam imediatamente após os espaços protéticos, para tal podemos
utilizar planos-guias, que servem de verdadeiros guias e devem proporcionar uma trajetória de inserção
da PPR paralela ao rebordo alveolar para permitir íntima adaptação entre a estrutura da PPR e a área
suporte. Com o modelo de estudo devidamente posicionado em delineador, realiza-se a confecção dos
planos-guias, após o planejamento e o mapeamento do caso em delineador; nesta fase, através de analise
criteriosa do modelo, verifica-se a necessidade e planejamento da realização de preparos das superfícies
dos dentes pilares, que posteriormente serão transferidos para a boca do paciente. Este trabalho tem por
objetivo apresentar em mesa demonstrativa, uma técnica prática e segura, usando um dispositivo chamado
de coroa guia, que permite a transferência dos planos preparados no modelo de estudo, através do
delineador, para a boca do paciente.
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MD-017

[455] INTERSETORIALIDADE EM PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL: EXPERIÊNCIA DE PARCEIRA NA COMUNIDADE CHÃO DE ESTRELAS RECIFE PE.
SILVA, K.C.; ARAÚJO, A.A.T.; SOUSA, A.M.; DUARTE, S.M.X.; CARNUT, L.;
RODRIGUES, C.S.
FOP, CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:acassia_katy@hotmail.com
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[913] RESINAMENTO PROGRESSIVO: UMA APLICAÇÃO CLÍNICA DA TÉCNICA DE ENCERAMENTO PROGRESSIVO DE EVERIT PAYNE PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS.
ISHIGAMI, A.B.M.; CASA NOVA, P.M.; LINS, R.C.; COUTINHO, S.C.;
FERNANDES, R.S.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:mertens.pam@gmail.com

Palavras-chave: INTERSETORIALIDADE; ATENÇÃO BÁSICA; PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL

A intersetorialidade é uma estratégia política complexa que tem como desafio articular diferentes setores
na resolução de problemas e compartilhamento de decisões. Sua importância na promoção de saúde
bucal está em considerar o cidadão na sua totalidade, nas suas necessidades individuais e coletivas.
Assim um projeto intersetorial de promoção da saúde bucal foi desenvolvido na comunidade Chão de
Estrelas, em parceria com UPE/FOP, USF Chão de Estrelas e a ONG Daruê Malundo. Empregamos
metodologias, incluindo técnicas de planejamento participativo e educação popular em saúde, dinâmicas
e oficinas com foco no auto-cuidado bucal. Participaram do projeto grupo de mães, adolescentes e crianças
da ONG Daruê Malungo, estudantes de odontologia e professora da FOP/UPE, equipe de saúde bucal e
ACSs da USF. Foram realizadas oficinas educativas sobre como manter a saúde bucal. houve a contribuição
de todos os grupos com a confecção de porta escovas pelas mães, peça teatral pelos adolescentes da
ONG e macromodelo pelas crianças. Conclui-se que o projeto atuou de forma intersetorial e inovadora
para sensibilizar os envolvidos, associando informações relevantes sobre saúde bucal a práticas de
cidadania contribuindo para o desenvovlimento de estratégias intersetoriais e participativas para promoção
da saúde bucal.
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[785] UTILIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS.
PALMEIRA, P.T.S.S.1; FARIA JUNIOR, E.D.B.2; SANTANA, E.B.3; VASCONCELOS,
B.C.D.E.4; FARIA, D.L.B.5; SEGUNDO, A.V.L.6.
1,2,3,5.ASCES-FOC, CARUARU, PE, BRASIL; 4.UPE-FOP, CAMARAGIBE, PE,
BRASIL; 6.UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
e-mail:pettely@hotmail.com

Palavras-chave: ENCERAMENTO PROGRESSIVO; RESINAMENTO PROGRESSIVO; RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS

O

enceramento progressivo proposto por Everit Payne consiste em uma técnica didática de reconstrução
da anatomia dentária através da qual o aluno reconstitui cada componente do dente com cera multicolorida
de cor específica para cada detalhe morfológico objetivando a visualização das particularidades da estrutura
dentária. Muitas vezes, o aluno não compreende as finalidades do enceramento progressivo, não
percebendo sua aplicabilidade clínica. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar a técnica de
resinamento progressivo – técnica equivalente a de Everit Payne, porém em resina composta
fotopolimerizável – através da exposição de dentes anteriores em resina acrílica com preparos padronizados
simulando um caso clínico de fraturas no terço médio montados em modelo de gesso através da
troquelização, sendo o modelo final montado em articulador semi-ajustável para verificação da oclusão,
a fim de mostrar a sua aplicabilidade na excelência estética das restaurações, já que faz uma previsão dos
procedimentos clínicos a serem restabelecidos no paciente. Além disso, serão dispostos na mesa
demonstrativa modelos de gesso nos quais foram realizadas as etapas do enceramento no intuito de
compará-los com os modelos de resinamento visando comprovar a inter-relação dessas duas técnicas.

MD-022

Palavras-chave: RADIOGRAFIA; DIAGNÓSTICO; FRATURAS FACIAIS

O

exame por imagem é o exame complementar de maior valor semiológico no diagnóstico das fraturas
faciais e se baseia na interpretação de radiografias e tomografias com base, principalmente, na comparação
do normal com o anormal, devendo, o examinador estar atento a sinais clínicos que irão nortear quanto
ao tipo e a incidência radiográfica a serem realizadas. O objetivo desse trabalho é citar, através de uma
mesa demonstrativa, as principais técnicas radiográficas utilizadas na pesquisa das fraturas faciais, suas
indicações e limitações, além de descrever os acidentes anatômicos observados em cada incidência. Para
isso, serão utilizados diversas radiografias extra-orais, nas mais variadas incidências, e um negatoscópio,
no qual será feita a análise dos exames radiográficos. Dessa forma, é importante que o cirurgião-dentista
conheça as principais técnicas radiográficas extra-orais a fim de otimizar o atendimento dos pacientes
nas emergências hospitalares, selecionando adequadamente os métodos e as técnicas para o tratamento,
melhorando o seu prognóstico.
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[653] MANUSEIO DE INSTRUMENTAIS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO-MAXILO-FACIAL.
MELO, M.S.; SILVA, F.F.; XAVIER PONZI, P.A.; PONZI, E.A.C.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:lila_livre@hotmail.com

[1166] PLANEJAMENTO EM IMPLANTODONTIA COM A UTLIZAÇÃO DE SOFTWARES: UM GRANDE ALIADO DO IMPLANTODONTISTA.
SANTOS, E.H.1; SALES, C.D.B.2; SANTOS, M.H.3.
1.UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL; 2.FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA AGROINDUSTRIA DO ÁLCOOL E AÇÚCAR DE ALAGOAS, MACEIÓ, AL, BRASIL; 3.PREFEITURA DE IBATEGUARA,
IBATEGUARA, AL, BRASIL.
e-mail:ehs_radiologia@yahoo.com.br

Palavras-chave: IMPLANTES; PLANEJAMENTO; SOFTWARES

Uma das áreas em expansão na Odontologia, a Implantodontia se configura na especialidade onde se
substitui um ou mais elementos dentários perdidos através da instalação de implantes intra-ósseos. Para
planejar a colocação destes implantes, o cirurgião-dentista deve lançar mão de exames por imagem para
avaliação dos dentes adjacentes e do osso alveolar da região-alvo, utilizando a tomografia computadorizada.
Nesta avaliação, é importante quase consiga obter informações valiosas como a altura e a largura óssea,
e a localização de estruturas nobres como seios maxilares, cavidade nasal e canal mandibular. Para isso,
o cirurgião dentista pode utilizar programas de computador específicos que, utilizando os dados obtidos
através de um exame de tomografia computadorizada, permitem realizar tais procedimentos de
planejamento, como obtenção de cortes e a confecção de medidas. Este trabalho almeja discutir os
benefícios e desvantagens de utilização de softwares para planejamento em implantodontia, além de
proporcionar o manuseio de alguns softwares utilizados para planejamento em implantodontia.
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[528] A ODONTOLOGIA E A REABILITAÇÃO OCULAR.
GALVÃO, P.V.M.; GOMES RIBEIRO, F.S.; COELHO, M.A.S.; LORETTO, N.R.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO,
CAMARAGIBE, PE, BRASIL.
e-mail:paulianinha@gmail.com

Palavras-chave: DIÉRESE; EXÉRESE; SÍNTESE

Palavras-chave: REABILITAÇÃO; PRÓTESE OCULAR; ODONTOLOGIA

Em qualquer intervenção cirúrgica faz-se necessário seguir certos princípios e manobras que são essenciais

Poucos sabem que é a Odontologia quem confecciona a prótese ocular. Essas perdas, ocasionadas por

para obter-se um resultado satisfatório. Sendo a cirurgia um procedimento traumático aos tecidos vivos, é
de extrema importância sabermos como tornar a técnica mais segura, evitando complicações e problemas
futuros, fazendo com que haja uma recuperação mais rápida do paciente. Estes objetivos são alcançados
quando além de todos os cuidados de assepsia, antissepsia, esterilização e desinfecção, o cirurgião tem o
conhecimento preciso e seguro sobre as etapas do ato operatório e também sobre as manobras cirúrgicas
fundamentais, como diérese, exérese, hemostasia e síntese. O objetivo deste trabalho é apresentar o arsenal
cirúrgico utilizado em cada uma dessas etapas, a maneira como devem ser empunhados e usados (técnica
utilizada), e de que forma esses instrumentais devem se dispor na mesa auxiliar. Assim, através destes
cuidados, o cirurgião vai trazer benefícios aos seus pacientes, além de facilitar o manuseio do material e
reduzir a duração das intervenções levando a cirurgia a ter sucesso.

enucleação (maioria), evisceração e exenteração, causam grande desconforto estético, funcional e
psicossocial. A seqüência técnica para confecção de prótese ocular para cavidade enucleada inclui o exame
e documentação do paciente, moldagem da cavidade anoftálmica com alginato, precedida de anestesia
tópica, inclusão da moldagem em muflo nº 2 até o limite da linha equatorial, ceroplastia com cera branca,
escultura, prova e adaptação da ceroplastia escleral. A fase mais difícil é a da obtenção da íris que pode ser
de estoque ou individualizada, obtida a partir da pintura em cartolina ou papel carmen com aquarela ou tinta
acrílica e acrilizada com calota e base, sendo fundamental para o resultado estético, seguindo-se a inclusão
do conjunto, com manutenção da íris em posição, para acrilização final com resina acrílica para P.O. nas
cores branco, branco-azulado ou branco-amarelado. Guardar a convexidade original é primordial antes da
caracterização com fios de rayon, e esta dá mais naturalidade à prótese. O acabamento e o polimento
esmerados é que definem a melhor qualidade do trabalho. Instruções de uso e higiene completam a orientação
do paciente. Essa reabilitação recupera a auto-estima do paciente e garante-lhe uma melhor qualidade de
vida e no intuito de esclarecer sobre esta habilitação propomos esta mesa.
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U

As perdas nasais causam grande constrangimento aos seus portadores. A etiologia mais freqüente dessas

m sorriso bonito vem acompanhado dos sentimentos de segurança e autoconfiança, isso contribui
tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, mas o fator principal para almejar o sorriso perfeito é
a constante preocupação com a estética dos dentes. O clareamento dental supervisionado tornou-se um
dos mais populares serviços oferecidos aos pacientes que buscam estética. Atualmente, o clareamento
caseiro é considerado o método mais prático e de menor custo, o que o torna mais acessível. Porém, a
busca pelo sorriso perfeito faz com que muitas pessoas recorram ao uso indiscriminado de produtos
vendidos em farmácias, por telefone ou outros meios, iniciando o tratamento sem a supervisão de um
especialista. Por isso é importante que o cirurgião-dentista saiba orientar o paciente quanto ao clareamento
caseiro partindo do conhecimento sobre a técnica e sua confecção, bem como dos agentes utilizados no
tratamento. É por este motivo que o presente trabalho se propõe a demonstrar através de uma mesa
demonstrativa todo o processo do clareamento supervisionado, demonstrando também um relato de caso.
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perdas é oncológica. Além dos prejuízos estéticos, a função fica prejudicada, pois o nariz é fundamental
na penetração, aquecimento e filtragem do ar inspirado, além do prejuízo psicossocial. O objetivo desta
mesa é apresentar a seqüência técnica de confecção da prótese. Após o exame do paciente e sua
documentação fotográfica, a reabilitação inicia pela tomada do modelo facial que deve ser total e cujos
limites são a inserção dos cabelos, 1 cm acima do osso hióide e 2 cm adiante do tragus. O processo de
escultura pode ser direto que é artístico-anatômico ou indireto que é técnico-protético. A opção indireta
é mais prática, porém exige que se tenha um modelo de nariz semelhante ao do paciente e que pode ser
obtido junto a um parente próximo. É feita uma moldagem em alginato e na câmara de molde vertida cera
liquefeita de modo a se ter uma escultura de paredes delgadas. Segue-se a prova, o ajuste e a inclusão da
ceroplastia para finalizar com a prensagem do material definitivo, a resina acrílica, devidamente
pigmentada com coloração intrínseca. O acabamento é convencional e não se faz polimento. O meio de
retenção utilizado é a armação de óculos. A reabilitação recupera a auto-estima do paciente e garante-lhe
uma melhor qualidade de vida.
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A Ortopedia Funcional dos Maxilares, vista através da Reabilitação Neuro-Oclusal (OFM-RNO) é uma
proposta de trabalho reconhecida mundialmente, que procura direcionar o crescimento e desenvolvimento
das bases ósseas maxilares, proporcionando uma harmonia facial e equilíbrio das funções que a boca
exerce, como: respiração, deglutição, mastigação e fonoarticulação, relacionadas à postura crânio cervical. A OFM atua diretamente sobre o padrão de desenvolvimento do indivíduo, modificando o sistema
esqueletal e órgãos motores associados. O objetivo deste trabalho é apresentar uma mesa clinica com
demonstração de aparelhos da OFM, como os encapsulados e o bionator, a fim de esclarecer ao cirurgião
dentista dúvidas quanto ao uso, indicações e resultados. Quando colocamos um aparelho ortopédico,
ocorre alteração na postura mandibular. Essa mudança alterará toda a direção da força muscular e, assim,
os movimentos mandibulares ocorrerão da forma que foram previstos na construção do aparelho utilizado.
Antes de realizar qualquer mudança na forma, o aparelho estará mudando a programação proprioceptiva
a nível do Sistema Nervoso Central, dando-o novas informações sobre postura mandibular. Portanto, a
OFM cria um equilíbrio dinâmico e estável entre forma e função, propiciando saúde e qualidade de vida
e esta é a visão holística do ser humano.

MD-026

[651] DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DO BRUXISMO EM SAÚDE PÚBLICA.
SILVA JÚNIOR, J.J.1; GONÇALVES, A.M.2; PONZI, E.A.C.3; JUSTINO, P.R.G.O.4.
1,2,4.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FACHO, OLINDA, PE, BRASIL.
e-mail:clinicaodontomed@yahoo.com.br

MD-029

[941] CONFECÇÃO DO GUIA PÓSTERO-ANTERIOR MARINHO ( PAM II ).
FREITAS, M.A.; TEOBALDO, T.C.; HOLANDA DE OLIVEIRA, M.P.M.
UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
e-mail:marcusafr@yahoo.com.br

Palavras-chave: PÓSTERO-ANTERIOR; GUIA; PAM

A

técnica Guia Póstero -Anterior Marinho foi desenvolvida pelo Professor Dr. Alfeu Vitelli Marinho
Filho, no final da década de 60, sofrendo algumas adaptações tornando-a extremamente versátil, rápida e
simples de ser executada. O aparelho PAM II é indicado para os pacientes que apresentem Classe II de
Angle e necessitem de estímulo para crescimento mandibular. O arco de PAM possui uma conformação
simples de ser executada, usamos fios de 0,9mm a 1,2mm de espessura, sendo que o mais comum é de
1mm. Podemos confeccionar o aparelho PAM em diversa bases, como as placas ativas, utilizar pistas,
adaptar um Arco Extra Bucal ( AEB ), e usar os diversos acessórios nas placas. A ativação do PAM II é
simples, seguindo o princípio de ativação dos aparelhos de Bimler, em alças em \”U\”. Ativamos o PAM II
com uma frequência mensal de no máximo 2mm, considerando que o paciente se encontra em fase de
crescimento ( surtos de crescimento ). A ativação é feita com um alicate 139, por exemplo, de maneira que,
usamos o lado reto do alicate para abrir a curva de ativação, e o lado cônico para fechar o arco no lado
oposto. É utilizado até o final do terço descendente da curva de crescimento, podendo ser utilizado também
como contenção após tratamento com o PAM, e contenção para pacientes Tipo B e B subdivisão. O nosso
objetivo é mostrar a praticidade em se confeccionar o PAM no próprio consultório pelo profissional.
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O bruxismo pode ser conceituado o ranger ou apertar do dentes quando o indivíduo não está em atividade

Palavras-chave: DIAGNÓSTICO; RADIOGRAFIA; ODONTOLOGIA

mastigatória e nem deglutindo. Pode ocorrer na forma de contrações musculares rítmicas breves e fortes
durante movimentos mandibulares excêntricos ou máxima intercuspidação, o qual é denominado
\”apertamento\”. Promove desgaste dentário significativo, podendo, nos casos mais graves, levar a perda
de dimensão vertical, dores articulares, de pescoço, da nuca e hipertrofiar os músculos masseteres, alterando
a face do paciente e disturbios do sono. Próteses totais, pontes, cirurgias temporomandibulares e contatos
prematuros, podem ser fatores que desencadeiam o bruxismo como também traumas cranianos, uso de
drogas e algumas doenças como Mal de Parkinson. O bruxismo pode ocorrer em indivíduos estressados
ou saudáveis, em crianças, em adolescentes e em adultos. O tratamento se constitui na conscientização e
na estabilização emocional através de tratamento psicoterapêutico, aplicação de drogas e aparelhos
relaxantes musculares, procedimentos restauradores para tratar e prevenir os danos dessa patologia. O
objetivo do trabalho é orientar o diagnoóstico e tratamento do bruxismo nos PSF e postos de atendimento
por equipes multidisciplinares compostas principalmente do Cirurgião-Dentista clínico , psicólogo
e médicos na buca do desenvolvimento de uma vida social adequada para o paciente portador de bruxismo.

Diagnóstico é o ato de descrever minuciosamente uma análise feita pelo examinador a fim de obter

MD-027

MD-031
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informações suficientes acerca das características de uma doença ou de um quadro clínico, que comumente
suscita um prognóstico, confirmando a patologia e permitindo a escolha da melhor terapêutica. Esta
mesa tem o objetivo de conscientizar e demonstrar a importância da semiotécnica adequada utilizando os
demais exames complementares, a importância da avaliação locoregional e o conhecimento técnico
científico da equipe examinadora. Para isso serão utilizados vários exames radiográficos com fotos dos
casos clínicos, breve relato dos casos e um negatoscópio para análise prévia dos exames radiográficos,
com intuito de discutir o correto diagnóstico, para os diversos casos a serem apresentados, dentre eles
serão enfocados variados tipos de alterações patológicas, como cistos, tumores, lesões ósseas, além de
patologias das glândulas salivares, questionando ao público sobre o diagnóstico de cada lesão. Dessa
forma, esse trabalho tem como finalidade expor, por meio de uma mesa demonstrativa, as principais
características de um correto diagnóstico para que o profissional chegue a uma terapêutica adequada.

[214] MANUTENÇÃO DE ESPAÇO NA CLÍNICA INFANTIL: PLANEJAMENTO E
OPÇÕES.
FARIAS, M.P.; CARDOSO DA SILVA, K.C.; RODRIGUES, G.T.
UFS, ARACAJU, SE, BRASIL.
e-mail:michellepfarias@yahoo.com.br

Palavras-chave: PRÓTESE TOTAL; MONTAGEM DOS DENTES; ARTICULADOR

Palavras-chave: PLANEJAMENTO; MANTENEDORES; ODONTOPEDIATRIA

Estética e função são dois requisitos indispensáveis na montagem dos dentes artificiais em Prótese

A biogênese da oclusão envolve uma série de eventos que se interrompida ou alterada surgem problemas

Total. A estética é almejada pelo indivíduo, pois esta é uma das principais razões pela procura do tratamento
reabilitador. A função é mais almejada ainda pelo dentista porque, sem ela, a prótese perde um dos seus
requisitos principais. Conciliar ambos os fatores torna-se mais complexo, já que, na maioria dos casos,
não existe uma reabsorção uniforme da maxila nem da mandíbula. Isto quer dizer que a linha intermaxilar
não se apresenta no mesmo eixo, exigindo experiência e bom senso do profissional para posicionar os
dentes de forma mais adequada, objetivando tanto a estética quanto a função da prótese total. O objetivo
deste trabalho é apresentar, mediante mesa clínica demonstrativa, a seqüência da montagem dos dentes
artificiais em Prótese Total. A montagem dos dentes artificiais será mostrada em articulador semi-ajustável
salientando a importância de cada passo para a obtenção do sucesso estético e funcional em Prótese
Total. Como conclusão, podemos afirmar que o posicionamento do dentes anteriores deve obedecer aos
parâmetros estéticos faciais do individuo, e, dos dentes posteriores, mais aos aspectos funcionais e
biomecânicos, como o posicionamento destes sobre ou próximos dos rebordos residuais alveolares.

que podem afetar a oclusão final da dentição permanente. Os efeitos nocivos da perda precoce de um ou
mais dentes decíduos são diferentes em pacientes da mesma idade e estágio de irrupção. Um dente é
mantido em relacionamento correto no arco dental por um complexo equilíbrio de forças. Se uma delas
é removida ou alterada, ocorrerá mudanças nas unidades adjacentes, o que resultará em movimentação
dos mesmos com conseqüente problemas de espaço. Para isso a ortodontia preventiva lança mão de
mantenedores de espaços que embora não tenham ação sobre outras maloclusões em potencial, tem
importante papel no controle do perímetro do arco. Esses mantenedores servem para restaurar a função
da oclusão normal na área e podem ser elaborados de três tipos – fixos, semi-fixos e removíveis. Diante
disso, o objetivo desse trabalho é, através de uma mesa clínica, apresentar de forma ilustrativa os diversos
tipos de mantenedores de espaços citados na literatura, utilizando aparelhos, fotos e imagens afim de
demonstrar suas indicações, vantagens e desvantagens de acordo com vários autores.
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O

A prevenção das periodontopatias constitui um dos principais objetivos da Odontologia, devido à alta

estudo do crânio com finalidade pericial pode ser realizado por meio da craniometria e da cranioscopia.
Na primeira são obtidas mensurações angulares e lineares partindo de pontos craniométricos préestabelecidos. Já na cranioscopia é realizada a inspeção visual do crânio, ou seja, executa-se assim uma
análise qualitativa da ossada. Isto posto, este trabalho tem como propósito apresentar de forma prática,
os principais pontos anatômicos e craniométricos examinados com finalidade de Identificação, quando
se tem apenas os ossos do crânio. Nestes casos em especial, alguns instrumentais específicos, tais como
paquímetros e craniômetros são utilizados na atividade pericial. Tudo deve ser realizado cuidadosamente,
segundo os fundamentos antropológicos, estimando o sexo, cor, idade, perfil e outras informações
referentes à peça examinada. Pode-se concluir que nesses casos, a aplicação desse estudo é essencial
para o auxílio à Justiça e o Odontolegista assume um papel decisivo nesse sentido.
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prevalência e efeitos destrutivos relevantes. Esta prevenção está alicerçada no controle da formação da
placa dental. O meio mais efetivo para se obter este controle é a limpeza mecânica através da escovação
e outros métodos auxiliares. A escolha da técnica é de considerável importância e deve ser baseada em
critérios definidos. Entretanto, apesar das técnicas de higienização serem de fácil execução, os pacientes
têm dificuldade de incorporá-las ao seu cotidiano. A escovação isolada é insuficiente, pois não remove a
placa interdental, sendo necessária a utilização de dispositivos auxiliares, tais como: escova unitufo, fiodental, escovas interproximais, substâncias químicas no controle da placa bacteriana, entre outros. A
higiene dos tecidos moles, especialmente da língua, deve ser efetivada com regularidade e os limpadores
de língua disponíveis no mercado desempenham com eficiência esta função. As diversas técnicas devem
ser dominadas pelos cirurgiões dentistas que devem orientar seus pacientes em relação a mais indicada e
a maneira como esta deve ser feita. Este trabalho tem como objetivo uma breve explanação a cerca das
técnicas de escovação mais utilizadas, assim como da utilização de dispositivos auxiliares para uma
higienização bucal completa e adequada para cada paciente.
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A utilização de retentores intra-radiculares é necessária para a reabilitação estética de dentes previamente
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submetidos ao tratamento endodôntico e que apresentam uma extensa perda de estrutura dentária. Por
muito tempo foi considerado que a perda da vitalidade do órgão pulpar ocasionaria o enfraquecimento da
estrutura dental, no entanto, hoje, considera-se que isto ocorre quando há uma o perda da estrutura dental
e não da vitalidade. Nos casos de perda estruturais maiores que 50%, está indicada a utilização de pinos
intra-canal com a finalidade de permitir uma maior retenção do material restaurador. Inicialmente, os
retentores intra-radiculares utilizados para a reabilitação de dentes extensamente destruídos era através
de núcleos metálicos fundidos, que têm como desvantagem a etapa laboratorial e a alta rigidez estrutural,
além da estética deficiente. Na tentativa de suprimir estas desvantagens foram desenvolvidos pinos
estéticos e pré-fabricados. Na clínica odontológica atual dispomos de uma diversidade de pinos diretos
que podem ser de fibra de carbono, quartzo puro e fibra de vidro e apresentam diferenças em suas
propriedades dependendo do comportamento mecânico do material utilizado para confecção destes
sistemas. O avanço da ciência odontológica proporciona ao Cirurgião-Dentista uma variedade de matérias
e técnicas restauradoras e este fato permite uma maior confusão do profissional quanto a indicação
precisa do material adequado. Desta forma, este trabalho se propõe a apresentar uma mesa clínica com os
mais diversos tipos de retentores intra-radiculares diretos e os aspectos atuais da técnica de cimentação.

Dentística Restauradora é a especialidade da Odontologia que estuda e aplica os conhecimentos
operatórios, preventivos e terapêuticos, entre outros, objetivando a máxima preservação da estrutura
dental, devolvendo forma, função e estética. Para tanto se faz necessário o conhecimento e compreensão
e domínio de um dos mais importantes capítulos da mesma, sendo que este aborda sobre o conjunto de
termos peculiares a esta ciência. Através desses os profissionais dessa área são capazes de se entenderem
mutuamente, nas mais diversas partes do mundo. Em Odontologia, os preparos cavitários eram executados
de forma empírica até o final do século passado, sendo somente denominados e classificados, em 1908,
por Black. Esses preparos podem ser, atualmente, denominados de acordo com as partes constituintes da
cavidade como as paredes e os ângulos, e classificados, por diferentes autores, quanto ao número de
faces, a forma, a extensão e a finalidade. Diante do exposto e após ser observada a literatura, o objetivo
desse trabalho será apresentar de forma ilustrativa os diversos tipos de preparos cavitários, denominandoos e classificando-os de acordo com os vários autores, sendo que para isso serão utilizados interessantes
macro e micromodelos, fotos e imagens dos diversos tipos de preparos cavitários citados na literatura,
além dos planos dentários.
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D

evido a sua versatilidade e excelência estética, a resina composta é o material restaurador direto mais
utilizado na clínica odontológica, porém apresenta como propriedade negativa a contração de
polimerização. Meios vêm sendo pesquisados para reduzir essa desvantagem e entre eles está a técnica
de inserção incremental, que consiste na inserção e polimerização da resina em camadas menores que
2mm de espessura. O presente trabalho tem como objetivo explicar o passo a passo desta técnica através
de preparos cavitários classe I realizados em macro-modelos de gesso, e utilizando massa de modelar,
inserida em incrementos, para representar a resina composta, a fim de propiciar ao Cirurgião-Dentista
uma alternativa restauradora eficiente e de fácil execução. Ao preconizar a inserção de pequeno volume
do material, a técnica restauradora incremental possibilita um menor contato da resina com as paredes
cavitárias, reduzindo o estresse gerado durante a polimerização. Isto resulta em um melhor selamento
marginal e conseqüente redução da microinfiltração e manchamento da restauração. Assim sendo, o
desafio para minimizar as forças de contração de polimerização e maximizar as forças de adesão à dentina
pode ser conseguido com o uso desta técnica, buscando devolver estética, função e promover um selamento
cavitário efetivo e permanente.
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O

s princípios básicos de tratamento de fraturas faciais não diferem daqueles empregados no tratamento
de outros ossos do corpo. A redução do desalinho ósseo e a imobilização dos fragmentos são dois princípios
de fundamental importância e devem ser suficientes para dar condições de uma reparação óssea satisfatória,
além de restabelecer a oclusão, importante guia para a manutenção da integridade do sistema
estomatognático. O presente trabalho tem como objetivo a demonstração do tratamento ortopédico como
conduta terapêutica de fraturas faciais e salientar a importância dos métodos de fixação como um primeiro
auxílio ou mesmo como tratamento definitivo e de escolha em determinados casos de fraturas. Será
realizada a demonstração dos tipos de tratamento ortopédico dos traumatismos maxilo-faciais em
manequins e modelos. O tratamento ortopédico é de fundamental importância para a fixação e contenção
dos segmentos ósseos fraturados. Por se tratar de um método incruento (não invasivo), reduz o trauma
significativamente resultando em melhor resultado estético para o paciente.
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